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 كل  صاحب ومفرقها األشياء جامع القدير، العلي هلل الحمد

 اهلل صلي محمد المنير والسراج البشير الهادي علي وأسلم وأصلي تقدير،

 .التسليم وأتم الصالة خير وسلم عليه

 :بعد أما

 علي العلماء لكالم العقيم والتنزيل ، الذميم الفهم تعاجل مباركة سلسلة فهذه
 بحسن عمره اهلل أطال - الكرمي شيخنا فيها سلك وقد ، القومي مدركه غري

    املذهب إىل املسائل هذه يف املعاصرين التكفرييني أقوال علي الرد - عمل
 يبلغ ال هو من وكفر ، الكرام بعلماءنا الظن وأساء ،﴾ اهلل بغير االستغاثة ﴿
 العلماء إنكار - اهلل حفظه - شيخنا فيها وذكر ، أطاروه ظفر يكون أن

 العالمة بين مفيدا حوارا   وحوت ، جلي حنو علي الفهم هلذا والعملي القويل
 قاطبة السلف فهم فيها أوضح كما  ، احلق وقصد أنصف من ينفع كينوالمس

 لهم واستغفر اهلل فاستغفروا جاءوك أنفسهم ظلموا إذ أنهم ولو" النساء آلية
  . اآلية" ....الرسول
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 -الكثري وغريهم بدران وابن ، مرعي والشيخ ، الصرصري العالمة : منهم
 حبيبنا الرسل خري فينا اهلل وشفع ، بركاهتم من علينا وأحل مجيعا اهلل رمحهم

 ملنافحته ؛ خريا شيخنا اهلل وأثاب ، - وسلم عليه اهلل صلي - حممد وحبيبهم
 ، الكرمي بوجهه اهلل إيل وأرغب ، نعمته علينا اهلل وأمت وعلماءه اإلسالم عن

 .املستقيم صراطه يهدينا أن واسأله ، الكرمي بنبيه إليه وأستشفع

 وسقامتي صحتي  في خالقي إلي                   ووسيلتي ياعدتي بيدي وخذ

   .كثرياا  تسليم وسلم وصحبه آله وعلي حممد نبينا علي وسلم اهلل وصلي
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 عناوين المنشورات 

 احلنبلي الواحد عبد حممد الشيخ تنبيه (1
 ؟ االستغاثة عن تيمية ابن كالم  احلنابلة فهم كيف (2
  اهلل رمحه الشطي مصطفى الشيخ عن:  األول النقل (3
 الشطي مجيل حممد بدمشق احلنابلة مفيت العالمة  عن: الثاين النقل (4
 املقدسي قدامة ابن حممد أبو املوفق اإلسالم شيخ عن:  الثالث النقل (5
 البهويت منصور واإلمام اجليالين، القادر عبد اإلمام عن:  الرابع النقل (6
  تعاىل اهلل رمحه البهويت يونس بن منصور عن: اخلامس النقل (7
 إمجاع؟ مسألة وجعلها مطلقا، باالستغاثة اإلقناع صاحب كفَّر  هل (8
 املذهب؟ أئمة عنه نقله الذي النص يف تيمية ابن كالم  احلنابلة فهم كيف (9

 .الطويف الدين جنم العالمة عن: الثامن النقل (10
 .اهلل رمحه الصرصري يوسف بن حيىي اإلمام الشيخ عن:  التاسع النقل (11
  املقدسي يوسف بن مرعي الشيخ العالمة عن:  العاشر النقل (12
 تعاىل اهلل رمحه  اللبدي الغين عبد العالمة عن: عشر احلادي النقل (13
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 عنه اهلل رضي  يعلى أبو القاضي اإلمام عن:  عشر الثاين النقل (14
 احلنبلي الدومي بدران بن القادر عبد العالمة عن:  عشر الثالث النقل (15
 احلنبلي تيمية ابن اإلسالم شيخ عن:  عشر الرابع النقل (16
 الشطي حسن عن:  عشر اخلامس النقل (17
 العماد ابن احلي عبد الفالح أبو الفقيه العالمة عن:  عشر السادس النقل (18
  السفاريين سامل بن أمحد الدين مشس العون أبو عن:  عشر السابع النقل (19
  عقيل ابن الوفاء أبو الكبري العالمة اإلمام عن:  عشر الثامن النقل (20
 اجلوزي ابن الرمحن عبد الفرج أبو عن:  عشر التاسع النقل (21
 اخللويت البهويت أمحد بن حممد عن:  العشرون النقل (22
 (واألغواث) واألقطاب تيمية ابن:  والعشرون احلادي النقل (23
  املقدسي قدامة ابن املوفق الصويف الفقيه اإلمام عن:  والعشرون الثاين النقل (24
 االستغاثة يف الشيخ رأي حول قاطع جامع مهم منشور (25
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 :خمتصرة نقاط يف أمجله فيه، األمساء لذكر الداعي عام تنبيه
__________________________ 

 أكثرها نراها، اليت كهذه  منشورات يف حتل ال عميقة، مسألة االستغاثة مسألة -١
 اليت وللفئة عليه، تربت ملا االنتصار تريد متحجرة بعقليات وال واهتامات، وشتم سباب
 .معينني أشخاص إىل مجيعا األمة وحتاكم بينها، نشأت

 .احلال بطبيعة الصوفي التناول وال املسألة، هلذه( الوهابي) التناول أرضى ال وأنا

 

د الواحد احلنبيل عب د  محم تنبيه الش يخ 

https://goo.gl/6YWUGs
https://goo.gl/6YWUGs
https://goo.gl/6YWUGs
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 ال أن: وحنوها االستغاثة مسألة حول الطرفني من املتصارعني اإلخوة من أرجو -٢
 وال خاصا ال هذا يف يراسلين وال شيئا، إيل ينسب وال أحد، على أحد يب يستكثر

 .عاما

 خصوصا هو، اختارها ملعركة جيرين أو يؤزين، أو أحد، يب يستكثر ألن قابل غري فأنا
 !أشخاص واختيارات أمساء حول تدور كانت  إذا

 وسأرتدي شيء كل  يف بقوله سأقول أنين شيء؛ يف وافقته حيث أنين ظن ومن
 .وأجدر( أشطر غيره وكان) واهم، فهو عباءته؛

 ألنه ما؛ موافقة جملرد إليه ينسبين أن الفريقني من أي مصلحة من ليس فصدقين
 .جوابا عنه جيد ولن أقول، ما بعض سيسوءه

 أحد مصلحة من وليس أقف، أين وأعرف معركيت، وأعرف جيدا، طريقي أبصر وأنا
 مل فيما يب يستكثر أو هو، يهواه كالم  إىل جيرين أن يب عالقته على اإلبقاء يريد

  .به أصرح
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 مصنفات فيها وُصنفت الطرفني، من إمجاعات فيها ُحكيت االستغاثة مسألة -٣

 فيهامن يذكر جديد هناك فليس الطرفني، من الدين أئمة كبار  فيها وتكلم كثرية،

 وإمنا فريق، أي من الضيقة العقول أصحاب لتناول قابلة وليست املعاصرين،

 .الفهم فرصة ألنفسهم ويتيحوا صدورهم ويوسعوا ويتجردوا يقرأوا أن منهم املطلوب

 .سأتكلم حوهلا؛ الكالم يف فقط؛( الشرعية) املصلحة أرى وحني

 وسيوجع الطرفني، يعجب لن فكالمي فيها، أتكلم أن أحد يقتضيين ال أن وأرجو

 عندي بل املسألة، هذه يف االطالع قصري أو غرا، -الحمد وهلل- ولست الطرفني،

 .ويحرجهما الفريقين يزعج ما النقوالت من

 من نراها اليت للمزايدات داعي وال وشأين، ودعوين تريدون، كما  أنتم فتكلموا

  .املروءة قليلي بعض
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 مواقع على به أقوم مبا وال أقول، وما أفعل مبا الناس من ألحد دخل ال -٤
 بتربير مطالبا فلستُ  ذلك، غري أو بلوك أو إعجاب أو مصادقة من التواصل،

 وبأدب، النصيحة من أكثر يف حق ألحد وليس الطرق، هلذه قابال وال شيء،
 .الناصح ويشكر ذلك بعد خيتار والعلم العقل وصاحب

 

 من ذلك غري وال ،أشعريا وال صوفيا، وال وهابيا، وال معاصرا، سلفيا لست أنا -٥
 .املتقابالت

 .أحد بلسان أتكلم وال أحد، على حمسوبا ولست أحد، مع فلست

 وال ديين ال معاصر أوتيار اجتاه أي على حمسوبا ولست فقط، نفسي عن مسؤول أنا
  .سياسي
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 االستغاثة؟ عن تيمية ابن كالم  احلنابلة فهم كيف  

__________________________ 

 صرحيا وكالما االستغاثة، يف رأيه حول تيمية ابن اإلسالم لشيخ كثريا  كالما  قبل من وضعت
 بعض زال وما لكالمه، سطحي لفهم املتعصبون عنه يذكره ال تفصيال له أن: حيتمل ال

 .فائدة وال ،-وسيظل- جيادل الناس

 

 

عن الاس ت تميية  ابن  احلنابةل الكم  فهم  ؟غاثةكيف 

https://goo.gl/xkBhoM
https://goo.gl/xkBhoM
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 ومازالت يفهموه، أن يريدون ال وما خيفونه، ما أنقل -وحده وحبوله اهلل شاء إن- وسأظل
 كالم  عن فضال مستقل، كتاب  يف جتمع أن تصلح وحده تيمية ابن عن نقوالت عندي

 .املناط وحتقيق النزاع، حمل وحترير خمالفيه،

 وال ذلك بعد مشكلة وال الفهم، يريد ملن وإمنا للمتعصب، ليس كله  بذلك واخلطاب
 وسيظل تعاىل، اهلل إرادة وهذه وقصودهم، أفهامهم يف خمتلفني الناس فسيظل جديد،
 وخالفت خالفته دمت   ما حالك من العافية اهلل ويسأل منتكسا يراك الناس بعض

 !مشاخيه

 يفهمه ال من ضد التوحيد عن وحدهم املنافحون أهنم وهم يف يعيشون آخرون وسيظل
 (!علمائه وكبار وشراحه الشرع ونقلة الدين أئمة) من

 ابن وبني بينك اخلصومة يفرضون فراحوا باحلجة، احلجة مقارعة عن عجزوا وآخرون
 لو بالتعصب أنفسهم على ينادون وإمنا حبجة، حجة ينازعونك ال ذلك يف وهم تيمية،
 !يعقلون كانوا
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 (.األرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهلل دفع ولوال) يهم، ال هذا كل

 من نحن: يقول أن فلغريهم عليه، هبم حيتج أن يصلح= خطابية حجج من يقولونه ما وكل
 .المبطلين وتأويل الغالين تحريف الدين عن ننفي

 .التوحيد نفهم من نحن: يقول أن ولغريهم

 .الناس فسد إذا يصلحون الذين الغرباء نحن: يقول أن ولغريهم

 .والدمهاء العوام على هبا يؤثَّر اليت اخلطابيات من ذلك وغري

 .حال كل  على املتناحرة الفرق كل  خطاب وهي

 أئمته، يكفر وهو- الحنابلة مذهب إلى ينتسب ممن الناس بعض أن: هنا واملقصود
 الدين وبدهيات التوحيد يفهموا لم إنهم: متناقضا أحواله أحسن يف يقول أو

 راح= -الرتهات هذه إخل !نعذرهم ولكننا النصراينة من اإلسالم يعرفون وال ،وقطعياته
: قويل على وركز تيمية، ابن لكالم( فهمه) وافقوا أهنم زاعما احلنابلة، بكالم يستكثر

 (!فهمه)
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 ابن عن -اآلالف مئات كانوا  ولو واحد هم إذ- وطائفته هو فهمه ما أن الناس مومها
 !بعده احلنابلة اتفاق وهو تيمية، ابن كالم  هو= تيمية

 .ركزا له تسمع لم= هذا ينقض ما وأفعاهلم احلنابلة أقوال من نقلنا حني مث

 والغلو، التعصب ثوب وإلباس ه املعتدل، مزاجه عن املذهب حرف   هؤالء لدى املراد وكان
 !باحلنابلة األخرى الفرق من خمالفيهم ومنكافة

 إذ اجملن، ظهر لنا قلبوا= نفسه تيمية ابن عن بل أئمتنا، عن ودافعنا هذا، رفضنا فحني
 كالم  ونعلم احلنابلة، أصحابنا كالم  نعلم -احلمد وهلل- أننا خمالفوه يعلم كما  هو يعلم

- عليه مشاخيه وال هو يقف مل ما احلنابلة أصحابنا كالم  من نعلم بل ،البائسة طائفته
 .-وحده هلل والفضل

 هبم واالستقواء احلنابلة إىل االنتساب بغري لكن شاؤوا، كما  خمالفيهم على ردوا وهال
 يكفروهنم وال يتناقضون أو بعضهم، تكفري يبطنون الذين- بعلمائهم واالستكثار

 !؟-بزعمهم الدين ببدهيات
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 بفهم األمة سائر عن شذوا وأهنم هلم، سلف ال مبتوتون أهنم اجلميع لعلم ذلك؛ فعلوا لو
 !لغة وال عقل وال شرع فيه يساعدهم ال به، انفردوا

 عند وسلم عليه اهلل صلى حممد بنبينا االستشفاع ذكر على فمطبقون احلنابلة؛ أئمتنا أما
 رأيهم به ليقووا يوما هؤالء به استكثر الذي( عقيل ابن ومنهم) ذلك، واستحباب قربه

 !الفاسد

 وسلم، عليه اهلل صلى بالنيب صرحية استغاثات هلم تيمية ابن بعد أصحابنا من واملتأخرون
 به، هو استكثر الذي اإلقناع صاحب بكالم الناس أدرى وهم املذهب، ُعم د ومنهم

 (.أنفسهم أصحابنا كالم  من به استكثاره فساد بيان اهلل شاء إن وسيأتي)

 في تيمية ابن كالم    نقل الذي اهلل، رمحه الكرمي مرعي العالمة كالشيخ  هؤالء، بعض بل
 زيارة في الصدور شفاء: )امسه له كتاب  يف القبورية بدع ذم من وأكثر االستغاثة،
 يف الشديدة ألمهيته وطُبع بالسعودية، علمية رسالة يف ُحقق وقد ،(والقبور المشاهد

 !!باز ابن الشيخ له وقدم القبور، بدع بيان يف نظرهم
 !وسلم عليه اهلل صلى بالنيب صرحية استغاثة فيها عديدة أبيات له مرعيا الشيخ إن مث
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 بنور يستضئ ومل التوحيد يعرف مل أو معذور، أو جاهل، إنه: يقال أن هنا ميكن فال
 قد نفسه مرعيا الشيخ ألن تيمية؛ ابن كالم  قرأوا أن بعد هؤالء به استضاء الذي الوحي

 تعرف ومل هذا كتابه  قرأت   لو بل منه، وأكثر   تيمية ابن كالم  ونقل ،-احلمد وهلل- استضاء
 !الوهاب عبد بن حممد الشيخ أتباع أحد ألفه كتاب  هذا: لقلت   املؤلف؛ اسم

 .به واحتفوا طبعوه فقد ولذلك

 ابن كالم  على اطالعا الناس أكثر من هم ممن غريه ككالم- كالمه  يف واجد إنك مث
 !!قطعا شركا يعدونه وما تيمية، البن هؤالء فهم خيالف ما: -كالسفاريين  عنه ونقال تيمية

 .وغريِه هذا نقلُ  -اهلل شاء إن- وسيأيت

 الغالة هؤالء يزن املذهب، يف معترب إمام وحده وهو اخللويت، يف املشكلة فليست
 .كثرية  علوم ويف املذهب يف هبم ويرجح مجيعا،
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 أن كعادهتم  اهلل على يتألوا أو ذلك، تصوير هلم حيلو كما- تيمية ابن يف املشكلة وال
 !-األمر مآل ذلك

 .يكون وال كان  ال هذا بل تيمية، ابن في حنبلي يقدح أن اهلل ومعاذ

 تيمية ابن أن اعتقدنا لو أننا: خلقه من ويسمعنا يرانا ومن ومالئكته اهلل نشهد وحنن
 وال تعريض وال تورية وال مججمة دون بذلك لصرحنا= هؤالء مثل جاهل أو تكفريي
 .-احلمد وهلل- طباعنا هي وال دأبنا ذلك فليس خوف،

 احلنابلة، أصحابنا كسائر  عنه، ودفاعا لقدره، ومعرفة للشيخ، تعظيما الناس أكثر حنن بل
 املذهب حيرَّف أن نقبل ولسنا العقول، مسلويب وال متعصبني لسنا أننا كلها  القضية لكن

 أن وال األهواء، لتوافق حمرفة نسبة العلماء إىل األقوال تنسب أن وال أئمته، يكفَّر أن وال
 .السقيم هؤالء بفهم تيمية ابنُ  يُفه م

 :املقصود إىل ولنرجع

 وهم عنه، والدفاع واتّباعه أمحد مذهب نقل على املؤمتنون وهم- احلنابلة أصحابنا فإن
 وهم كتبهم،  من وأخذت عرفت إمنا اختياراته إن بل تيمية، ابن بكالم الناس أدرى
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 اليت واالحنرافات واخلرافات البدع قاوموا قد األخرى الثالثة املذاهب فقهاء من كإخواهنم
 شيخ كالم  من فهموا قد= -باألمس ذلك من مطوال منوذجا ونقلتُ  القبور، عند حتصل

 ونصروا وبه، له واحتجوا كالمه  ونقلوا التكفريي، الفهم غري آخر فهما تيمية ابن اإلسالم
 .قادمة منشورات يف -تعاىل اهلل شاء إن- نقله سيأيت ذلك وكل وطبقوه، قوله،

 .املستعان واهلل قادمة، منشورات موضوع   هذا وليكن
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 :بسم اهلل نبدأ
_______ 

 .بعض تقريرات السادة الحنابلة حول االستغاثةوعدت باألمس أن أنقل 
 :وسيكون النقل عن عدد من علماء املذهب املعتربين، وعلى أحناء

 .فمنها: استغاثات صرحية، واستشفاعات، واستحباب لذلك، أو تصريح بإقراره

 .ومنها: تقريرهم عن حكم االستغاثة والتفصيل فيه

 .إنكارهم العملي على العامة يف ألفاظهم املومهة يف االستغاثةومنها: 

 .: رد الفهم السطحي لعبارة منت اإلقناع يف تكفري املستغيث بإطالق-وهو من أمهها-ومنها 

 .وبعض ما سأنقله خمطوط مل يطبع

 .وباهلل التوفيق
 

اثةاملنشور الاول عن احلنابةل والاس تغ

https://goo.gl/sPExxf
https://goo.gl/sPExxf
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 : ولننقل هنا النقل األول

 : قال الشيخ مصطفى الشطي رمحه اهلل (1

شبهة من منع التوسل: رؤيُتهم بعض العوام يطلبون من الصاحلني أحياء وأمواتا ﴿ 

ابن تيمية، ال مطلقا،  وهي حمل النزاع عند الشيخأشياء ال تطلب إال من اهلل تعاىل، ]

  ﴾[.كما هو صريح كالمه يف عدة مواضع من كتبه ورسائله

بالنيب صلى اهلل ويحسن التوسل واالستغاثة والتشفع وقال أيضا: )وقال السبكي:   (2

[ حىت جاء ابن تيمية واخللفومل ينكر ذلك أحد من السف عليه وسلم إىل ربه، ]

فأنكر ذلك، وعدل عن الصراط املستقيم، وابتدع ما مل يقله عامل قبله، وصار بني أهل 

.اإلسالم مثلة! انتهى
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 اهلل وإمنا منع االستغاثة بغري، ]تيمية لم يمنع التوسل والتشفعأقول: إن ابن 

على معىن قصده ال مطلقا، بل مبعىن طلب األشياء اليت ال ميكن حصوهلا من غري اهلل، 

مثل: غفران الذنوب، وهداية القلوب، وإنزال املطر، وإنبات النبات، وأما االستغاثة بغري 

[، واستدل له هاهلل مبعىن طلب شيء من النيب عليه السالم ميكن حصوله منه= فقد أجاز 

 ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه: )بقوله تعاىل

 : هبذا اخلصوص -رضي اهلل عنه-وعبارته يف رسالته يف جواب سؤال رُفع إليه 

 وأما التوسل بالنيب عليه السالم؛ ففيه حديث يف السنن رواه النسائي والرتمذي وغريمها:

.(. انتهى
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  :وحديث الضرير املذكور هو حديث رواه أمحد، والرتمذي وصححه، وغريمها

عنه، واللفظ للرتمذي: "عن عثمان بن حنيف رضي اهلل 

". 

 هذا أول النقوالت، ولدينا غيرها مما سيأتي إن شاء اهلل. وباهلل التوفيق -
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عن السادة احلنابلة،  -شاء اهللإن -وكما قلت لكم: سأنقل ما ذكرته يف أول املنشور 

فيما يأيت من منشورات، وسأظل أنقل من كالم ابن تيمية نفسه غري ما سبق نقله ما يبني الفهم 

 .الصحيح لكالمه

 .وصورة النقل يف أول تعليقني
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______________________ 

 :اآلن أدعكم مع النقل الثاينو  -

  :قال العالمة مفيت احلنابلة بدمشق حممد مجيل الشطي

يف أن أدلة النهي نزلت يف مشركي مكة ممن كانوا يعبدون الصلحاء : ال خالف بين الفريقين

 ،]]شفاعة مطلقةواألوثان وغري ذلك، أو يستشفعون هبم 

ال -اهلل تعاىل، أو من يعبد شيئا مما ذكر : من يدعو غري وليس في عامتنا فضال عن خاصتنا

  .، بدليل آيات التوسل وأحاديثه املقدمات-مسح اهلل

تغاثةاملنشور الثاين عن احلنابةل والاس  

https://goo.gl/wv8DBf
https://goo.gl/wv8DBf
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أنه درج على التوسل واالستشفاع بالنيب صلى اهلل عليه وسلم والصاحلني أحياء وزد على ذلك: ]

 ،]وأمواتا: سلُف األمة وخلُفها وسادهُتا وعلماؤها

 حب احلاجة إىل عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم،يف قصة عثمان بن حنيف مع الرجل صا

ومل  وقول مالك ألمري املؤمنني أيب جعفر يف مناقشته له وهو يف حرم النيب عليه الصالة والسالم: "

 ،"تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك إىل اهلل تعاىل

 ،)آل النيب ذريعيت، وهُم إليه وسيليت: )وتوسل الشافعي بآل البيت

 يف قصة األعرايب الشهرية، وما جاء عن العتيب

 وما ال حيصى من األحاديث الواردة يف السنن،

 .وأقوال مجهور الفقهاء قدميا وحديثا

إن االستشفاع بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف اآلية واحلديث إمنا هو خاص : ]فإن قيل
 .]حبياته صلى اهلل عليه وسلم
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 :قيل في الجواب

 !مرسلة، فمن أين لنا أن نقيدها حبال دون آخر؟قد جاءت هذه األدلة مطلقة }

وقد انعقد اإلمجاع على حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قربه حياة فوق حياة الشهيد، 
 ]]يف اجلملةفحكُم اآليات واحلديث باق 

على أن التفرقة بني احلياة واملوت؛ تؤِذن بتأثريللحي، قد يقال عنه: شرك، أيضا، مع 
 }نه ال نفع وال ضر إال من اهلل تعاىلاالتفاق على أ

اليت تصدر من عامتنا على اجملاز العقلي،  تلك األلفاظ التوسليةوقد يقال: ]هال محلت 
بقرينة صدورها من موحد، على اعتبارها أسبابا عادية، كما يف إنبات الربيع وإشباع الطعام 

رآها عند ضريح النيب حيىي عليه وذبح السكني، وكما يف قصة جدنا رمحه اهلل مع املرأة اليت 
 )]ستأتي حكاية هذه القصة في منشور قادم إن شاء اهللالسالم )

وإمنا ميكننا هنا أن نقول: بأن ما عليه كثري من العامة وقليل من اخلاصة يف أمر الزيارات؛ حيتاج   
 .إىل تنقيح وهتذيب مبا هو متفق عليه بال غلو -وال ريب-
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النيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن يف احلج على قصد احلج، ونزوره يف غري وذلك: بأن نزور 

ولو احلج على قصد املسجد، وال نزيد يف زيارتنا على ما ورد يف كتب الفقه، وال سيما اآلية: )

(، ونزور الصاحلني أحياء وأمواتا، وال نزيد يف زيارة قبورهم على أهنم إذ ظلموا أنفسهم ...

؛ فالدعاء والسؤال من اهلل تعالى والتوسل بحقهم عليه ن شئنا زيادةقراءة املشروع، وإ

-وال نطلب منهم ما ال يطلب إال من اهلل؛ كالشفاء والرزق؛ فإنَّ ِفعل ذلك ، ]وجاههم لديه

 .]؛ كفر وشرك، وبدونه؛ غري مشروع، فال ينبغي-مع اعتقاد التأثري

بين عليه غري لوح السم صاحبه، وال نزخرفه، وال منسك تابوتا، وال نقبله، وال نصلي إليه، وال ن

وال حنليه، ونزيل ما زاد على احلد الشرعي من ذلك ولو تدرجييا، وال سيما اخلرق املعقودة على 

 شبابيك املزارات، وال ننذر ألصحاب القبور، وال نذبح هلم، وال حنلف بغري اهلل تعاىل،

 سبحانه وتعاىل، بتوسل وبغري توسل؛ فإنه هو مث جنعل ابتهالنا ورجوعنا يف مجيع أمورنا إىل اهلل

(، وهبذا إقناع )ادعوين استجب لكم(، وهو القائل: إياك نعبد وإياك نستعنيالقائل: )

 ). )كان حيلم رمحه اهلل-إن شاء اهلل تعاىل-وإنصاف عسى أن يزول هبما اخلالف 
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توسلهم إىل اهلل تعاىل : القول بأن ما عليه املسلمون عامة من إن من الجهل والضالل[
 !وذكرهم بعض األنبياء أو الصاحلني؛ هو شرك املشركني األولني بعينه، ال فرق بينه وبينه

فإنه مل يقل به أحد من علماء املسلمني يف مجيع أقطار األرض، من عهد النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم إىل عهد ابن عبد الوهاب، فهل أشركت األمة مجعاء حىت قام هو وحده

 [. !يدعوها إىل التوحيد؟

نعم؛ ُوجد مجاعة غلوا يف دينهم، ووقعوا يف حمظورات شرعية، تكلم عليهم الشيخ ابن تيمية، وقد 
ر وجود شرذمة منهم هم البالء على الدين واألمة يف كل عصر ومصر  .ال ينك 

مواهلم، وال ، وال استباح دماءهم وألم يرِم المسلمين عامة بالكفر والشرك -رمحه اهلل-ولكنه 
أوجب اهلجرة من بالدهم، وال قال: إنه هو ومن على مذهبه هم املوحدون ال غري، بل قال 

ولم ينكر التوسل المشروع بزيارة النيب عليه السالم الزيارة الشرعية، وسائر أموات املسلمني، 
 .، وكما نقله بعضهم عنه(. انتهىبأصله كما عليه علماء مذهبنا عامة

ادمة مهمة، وأريد أن أكتب شيئا قريبا عن عبارة منت اإلقناع، اليت طار هبا بعضهم املنشورات الق
 .كل مطار، وأوضح الفهم الصحيح هلا املوافق لتقريرات األصحاب قدميا وحديثا. وباهلل التوفيق
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  : واآلن أدعكم مع النقل الثالث -
شيخ اإلسالم الموفق أبو محمد ابن  قال العالمة شيخ المذهب ورأسه ومقدَّمه وأحد أعظم أركانه،

  :"  قدامة المقدسي في "المغني

ويروى عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم، فجاء أعرابي، فقال: (
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل السالم عليك يا رسول اهلل، سمعت اهلل يقول: }

 }.لوجدوا اهلل توابا رحيما واستغفر لهم الرسول

 :وقد جئتك مستغفرا لذنبي، ]مستشفعا بك[ إلى ربي، ثم أنشأ يقول

 يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع واألكم

 نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم
صلى اهلل عليه وسلم في النوم، فقال: يا  ثم انصرف األعرابي، فحملتني عيني، فنمت، فرأيت النبي

 .)عتبي، الح ْق األعرابي، فبشره أن اهلل قد غفر له

والاس   عن احلنابةل  ملنشور الثالث  تغاثةا

https://goo.gl/z3rMwC
https://goo.gl/z3rMwC
https://goo.gl/z3rMwC
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  :  مث قال اإلمام املوفق

مث تأيت القرب، فتويل ظهرك القبلة، وتستقبل وسطه، وتقول: السالم عليك أيها النيب (
وعباده، أشهد أن ال ورمحة اهلل وبركاته، السالم عليك يا نيب اهلل، وخريته من خلقه 

إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أشهد أنك قد بلغت 
رساالت ربك، ونصحت ألمتك، ودعوت إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وعبدت اهلل حىت أتاك اليقني، فصلى اهلل عليك كثريا، كما حيب ربنا 

ل ما جزيت أحدا من النبيني واملرسلني، وابعثه ويرضى، اللهم اجز عنا نبينا أفض
املقام احملمود الذي وعدته، يغبطه به األولون واآلخرون، اللهم صل على حممد وعلى 
آل حممد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك على حممد 

، اللهم إنك وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد جميد
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل واستغفر هلم قلت وقولك احلق: }

  .}الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما

[، فأسألك يا رب أن مستشفعا بك إىل ريب[، ]وقد أتيتك مستغفرا من ذنويب[
افعني، وأجنح توجب يل املغفرة، كما أوجبتها ملن أتاه يف حياته، اللهم اجعله أول الش

 .السائلني، وأكرم اآلخرين واألولني، برمحتك يا أرحم الرامحني(. انتهى
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وهذا الدعاء موجود يف عامة كتب األصحاب املؤلفة يف املناسك خاصة، ويف كتاب احلج 
، يف المذاهب األربعة بل في كتبمن كتب الفقه عامة، وليس ذلك يف مذهبنا فقط، 

 .طبقاهتا املختلفة، ولو تتبعناه من كتبهم لنقلنا عشرات النقوالت

 .فاعترب هذا النقل الواحد: عشرات، وتأمله

-رمحه اهلل، ونفعنا به-وخذ هذا أيضا، ما دمنا يف ذكر شيخ اإلسالم ابن قدامة، وهو قوله  -

: 
السلف األخيار؛ فما عليهم غضاضة وال  أما أهل السنة، املتبعون لآلثار، السالكون طريق(

يلحقهم عار، منهم العلماء العاملون، ومنهم األولياء والصاحلون، ومنهم األتقياء األبرار، 
واألصفياء واألخيار، أهل الواليات والكرامات، وأهل العبادات واالجتهادات، بذكرهم تزين 

القلوب بذكر أخبارهم، وحتصل  الكتب والدفاتر، وأخبارهم حتسن احملافل واحملاضر، حتيا
 السعادة باقتفاء آثارهم، هبم قام الدين وبه قاموا، وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا،

 ،]وهم مفزع اخللق عند اشتداد األمور عليهم[

 ]ويتربكون بدعائهم[ ]فامللوك فمن دوهنم يقصدون زياراهتم[

 ]ويستشفعون إىل اهلل سبحانه وتعاىل هبم[

 ... املقامات الفاخرة، ولنا شرف الدنيا واآلخرةفنحن أصحاب 

 .])ويستجاب الدعاء، ويكشف البالء[، وتطيب القلوب، ]وعند ذكر صاحلينا تنزل الرمحة[

 .ونرتككم يف أمان اهلل
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  :واآلن أدعكم مع النقل الرابع -

  :وقد كنت نقلت نظريه يف املنشور الثالث يف هذه السلسلة، وقلت

الدعاء موجود في عامة كتب األصحاب المؤلفة في المناسك خاصة، وفي إن هذا "
كتاب الحج من كتب الفقه عامة، وليس ذلك في مذهبنا فقط، بل في كتب المذاهب 

 .األربعة، في طبقاتها المختلفة، ولو تتبعناه من كتبهم لنقلنا عشرات النقوالت

 ."فاعتبر هذا النقل الواحد: عشرات، وتأمله

  

والاس   عن احلنابةل  ملنشور الرابع  تغاثةا

https://goo.gl/Kfo7Zc
https://goo.gl/Kfo7Zc
https://goo.gl/Kfo7Zc
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، ولن أزيد بالنقل عن إمامين مهمين في المذهبسأنقله هنا، ويف املنشور اخلامس، لكين 
عن غريمها، فهذا مما أطبق عليه املصنفون، لكن هلذين اإلمامني مع املوفق ابن قدامة أمهية خاصة، 

 .: اإلمام عبد القادر الجيالني، واإلمام منصور البهوتيومها

يالين، فهو من أعظم أئمة املذهب والسنة، وقد قال فيه أما الشيخ اإلمام عبد القادر اجل -
 .بالشيخ اإلمام(، ووصفه قطب العارفينشيخ اإلسالم ابن تيمية: )

 

 :وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة عنه

لم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد القادر، وال رأيت (
 .)أكثر منه أحد ا يعظَّم من أهل الدين

 

 :وذكر الشيخ العز ابن عبد السالم رمحه اهلل

 .)أنه مل تتواتر كرامات أحد من املشايخ إال الشيخ عبد القادر، فإن كراماته نقلت بالتواتر(

 

 :وقال فيه احلافظ ابن رجب رمحه اهلل

شيخ العصر، وقدوة العارفني، وسلطان املشايخ، وسيد أهل الطريقة يف وقته، صاحب (
 .)املقامات والكرامات، والعلوم واملعارف، واألحوال املشهورة



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 :وقال أيضا

[، واشتهرت أحواله وأقواله، وكراماته ومكاشفاته، وهابه وانتصر أهل السنة بظهوره([
 .)امللوك فمن دوهنم

 

 :وقال

وللشيخ عبد القادر رمحه اهلل تعاىل كالم حسن يف التوحيد، والصفات، والقدر، ويف (
 .)املعرفة، موافق للسنة علوم

 

 

 :وقال

وذكر الشيخ أبو زكريا حيىي بن يوسف الصرصري، الشاعر املشهور، عن شيخه (
العارف علي بن إدريس: أنه سأل الشيخ عبد القادر، فقال: يا سيدي، هل كان لّله 

 ويل على غري اعتقاد أمحد بن حنبل؟

 .)فقال: ما كان، وال يكون
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 .شهر من أن ينبَّه على فضلهوالشيخ رضي اهلل عنه أ

 !!ومثل هذا اإلمام العظيم ال يُتصور أن جيهل التوحيد

السبكي بنحو قرن أي أنه متقدم على ما حصل بين ابن تيمية و (، ٥٦١وقد تويف سنة )
 !ونصف

 ؟-رمحه اهلل-فماذا قال  -

 :قال

خلف ظهره، مث يأيت القرب، وليكن حبذائه بينه وبني القبلة، وجيعل جدار القبلة (
 :والقرب أمامه تلقاء وجهه، واملنرب عن يساره، وليقم مما يلي املنرب وليقل

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد 
كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم آت سيدنا حممدا الوسيلة والفضيلة 

قام احملمود الذي وعدته، اللهم صل على روح حممد يف والدرجة الرفيعة، وابعثه امل
األرواح، وعلى جسده يف األجساد، كما بلغ رسالتك، وتال آياتك، وصدع بأمرك، 

وجاهد يف سبيلك، وأمر بطاعتك، وهني عن معصيتك، وعادى عدوك، وواىل 
 .وليك، وعب د ك حىت أتاه اليقني



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ولو أنهم اللهم إنك قلت يف كتابك لنبيك: }

 .}فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما

وإين أتيت نبيك تائبا من ذنويب، مستغفرا، فأسألك أن توجب يل املغفرة كما 

 .أوجبتها ملن أتاه يف حياته، فأقر عنده بذنبه فدعا له نبيه فغفرت له

 ،]، نبيِّ الرحمةاللهم إني أتوجه إليك بنبيك عليه سالمك[

 ،]يا رسول اهلل إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي[

 ،]اللهم إني أسألك بحقه: أن تغفر لي وترحمني[

 )اللهم اجعل حممدا أول الشافعني، وأجنح السائلني، وأكرم األولني واآلخرين
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 :واآلن أدعكم مع النقل اخلامس -

 :والرابع يف هذه السلسلة، وقلت وقد كنت نقلت نظريه يف املنشور الثالث

إن هذا الدعاء موجود في عامة كتب األصحاب المؤلفة في المناسك خاصة، وفي "

كتاب الحج من كتب الفقه عامة، وليس ذلك في مذهبنا فقط، بل في كتب المذاهب 

 .األربعة، في طبقاتها المختلفة، ولو تتبعناه من كتبهم لنقلنا عشرات النقوالت

  ."النقل الواحد: عشرات، وتأمله فاعتبر هذا

والاس   عن احلنابةل  ملنشور اخلامس  تغاثةا

https://goo.gl/qcKY2e
https://goo.gl/qcKY2e
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لكين سأعيد نقله هنا يف املنشور اخلامس، ولن أزيد بنقل مثله بعد ذلك، فهذا 

مما أطبق عليه املصنِّفون من أصحابنا وغريهم، لكن هلذا النقل اخلاص مزية خاصة 

به؛ إذ إنه من كتاب هو أحد أهم كتابني يف املذهب احلنبلي على اإلطالق، 

هم إمام يف املذهب عند املتأخرين، وهو ينقله عن ابن اإلمام النجار وصاحبه أ

، وقد فيكون هو المذهب بال ريبالفتوحي صاحب املنتهى، يف شرح املنتهى، 

-أطبق عليه أهم كتابني وأعمدمها، فضال عن غريمها من األصحاب عرب القرون 

 !، فال قيمة مذهبية خلالف ذلك-كما ذكرنا

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

العالمة احملقق، عمدة املذهب، منصور بن يونس البهويت رمحه قال اإلمام 

 :"اهلل تعاىل يف "كشاف القناع

قال يف "الشرح"، و "شرح املنتهى": ويقول: السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل (

وبركاته، السالم عليك يا نيب اهلل وخريته من خلقه وعباده، أشهد أن ال إله إال اهلل 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أشهد أنك بلغت رساالت  وحده ال شريك له،

ربك، ونصحت ألمتك، ودعوت إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

وعبدت اهلل حىت أتاك اليقني، صلى اهلل عليك كثريا، كما حيب ربنا ويرضى، اللهم 

مودا اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيني واملرسلني، وابعثه مقاما حم

الذي وعدته، يغبطه به األولون واآلخرون، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد 

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد 

 .وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

فسهم جاءوك فاستغفروا اهلل ولو أنهم إذ ظلموا أناللهم إنك قلت وقولك احلق: }
 ،}واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما

 ]وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي، مستشفعا بك إلى ربك[

 .فأسألك يا رب أن توجب يل املغفرة كما أوجبتها ملن أتاه يف حياته

يا أرحم اللهم اجعله أول الشافعني، وأجنح السائلني، وأكرم األولني واآلخرين، برمحتك 
 .الرامحني

 .مث يدعو لوالديه وإلخوانه وللمسلمني أمجعني

فائدة": يروى عن العتيب قال: كنت جالسا عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم، فجاء "
ولو أنهم إذ ظلموا أعرايب فقال: السالم عليك يا رسول اهلل، مسعت اهلل يقول: }

{، سول لوجدوا اهلل توابا رحيماأنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الر 
 :[، مث أنشأ يقولوقد جئتك مستغفرا من ذنوبي، مستشفعا بك إلى ربي]

 يا خري من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع واألكم

 نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه اجلود والكرم

صلى اهلل عليه وسلم يف النوم، فقال: يا  مث انصرف األعرايب، فحملتين عيين، فرأيت النيب
  .)عتيب: احل ْق األعرايب، فبشره أن اهلل تعاىل قد غفر له



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 :منشورين على مضمونه سأقسم كنت  وإن طول، نوع وفيه جدا، مهم منشور هذا

 :بعد أما اهلل، رسول على والسالم والصالة هلل، واحلمد اهلل، بسم

  

والاس   عن احلنابةل  ملنشور السادس  تغاثةا

https://goo.gl/rUXNkq
https://goo.gl/rUXNkq
https://goo.gl/rUXNkq
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 :أمران العلم؛ وطالب الباحث فيه يقع ما أخطر فمن

 

تاب أن يقرأ قراءة مجتزأة، ال يقف فيها على منهج صاحب الك-1
ه وطريقته، وإنما يأخذ نصا أو أكثر من أثناء الكتاب، ويقرر ب

لصاحب الكتاب مذهبا، دون مراعاة سياق وال سباق وال لحاق، 
ف إلى منهج .وال تعرُّ

يستدل به، وأن يقرأ قراءة انتقائية مؤدلجة، ليثبت شيئا معينا، و-2
تحقيق فهو هنا يقرأ بعقلية ال تسعى إلى. ويؤكد أمرا متقررا عنده

اء الحق من حيث هو، وال تحقيق نسبة األقوال، وفهم كالم العلم
، وهذه أهم واجبات البحث، وآكد ما -وإن خالفهم-كما أرادوه 

!تقتضيه النزاهة وأمانة العلم



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 تُنته ك قراءة هي وإمنا تراعيه، وال ذلك، حتقق ال واالجتزائية املؤدجلة القراءة لكن

 عند فاملهم املذاهب، وحُترَّف العلماء، على ويُكذ ب فيها، به ويُعب ث العلم، حرمة فيها

 اجلمهور عواطف وخماطبة تقريرها، يريد اليت الفكرة صواب إثبات هو: صاحبها

 .آخر شيء أي عن النظر بقطع وطمأنُتهم،

 .كثريا  نقابلها اليت املشكلة= وهذه

 الدكتور فعل كما  التفويض، على وال هذه، مسألتنا على قاصرا األمر وليس

 املتناحرة، الطوائف يف عامة مشكلة هي بل ،(التفويض مقالة) كتابه  يف اخلضري

 الصدق من قوي وحظ اهلل، من رقيب عندهم يكن مل إن- املؤدجلة واألشخاص

 !-القارئ واحرتام العلم واحرتام واألمانة اخللق وحسن

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 هلا عقدنا اليت مسألتنا إىل املمهدة، املقدمة هذه من القارئ أخي لننتقل -
 : معا وننظر املكتوب، هذا

 مطلقا، باالستغاثة ؛-حنبلي منت أهم ثاين وهو- اإلقناع صاحب كّفر  هل)
 (.؟إمجاع مسألة وجعلها

 صاحب ليس وأنه كذلك،  األمر أن املذهب إىل املنتسبني الباحثني بعض زعم
 وعّرضها، الدعوى ووّسع كذلك،  األصحاب من املعتم دين كل  بل فحسب، اإلقناع
 إثارة جانب تنس ال-( وغالة قبورية،) يسميهم الذين خلصومه مناكفة ذلك وكتب

 !-األتباع عواطف

 وهو ختصصهم، ليس ألنه حيسنونه؛ ال مبا هؤالء خصومه على يستقوي أن وأراد
 الوهاب عبد بن حممد والشيخ تيمية ابن اإلسالم شيخ عن بعيدا احلنبلي، املذهب
 .وأتباعه

 ومكانته املذهب بسلطة مستفيدا أمحد، اإلمام مبذهب رأيه يقوي أن أراد وإمنا
 الكفر يف وقعتم أو كفار،  أنتم؛ هذا: ليقال مجيعا، السنة أهل لدى به واالعرتاف وقبوله
 .الوهابية اهلل خيلق أن قبل املعتمدة، كتبهم  يف وإطباقهم احلنابلة بنص عليه، اجملمع



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 وتقويل وتفسريها، األقوال نسبة يف األمانة وعدم مواضعه، عن الكلم حتريف: فالطريق
 .عليه خصومه اطالع وضعف   املذهب، مكانة: ذلك يف مستغال يقولوه، مل ما العلماء

 ونقُله الصويف، السلفي الصراع عن خيرجه مبا ونصرُه يراه، الذي القول هذا تقويةُ : والنتيجة
 .فيها النزال على اخلصم يقدر ال أخرى أرض إىل

 وقال، قيل عن بعيدا أنفسهم، احلنابلة كالم  من النسبة، هذه حتقيق يف اآلن والبحث -
 .واحملال واملناكفة

 صاحبنا؟ زعم فماذا

 !بنفسه وحيكم القارئ ليقارن الزلل؛ ومواضع املزالق على منبهني عليه، ونعلق كالمه،  سننقل

 :األصحاب كتب  يف املوجود النقل هبذا كالمه  أخونا بدأ

،  ويسألهم؛ ويدعوهم عليهم يتوكل: وسائط اهلل وبين بينه جعل لو)  (.إجماع ا ك ف ر 

 !اإلمجاع عليه حكى أنه وذكر مفلح، ابن العالمة إىل نسبه مث -

 تيمية بابن له عالقة ال ذلك وأن اإلمجاع، عليه حكى الذي هو مفلح ابن أن بذلك فأفادنا
  .بغريه وال
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 غدا أن أعلم كما  يقينا أعلم الذي ،"الفروع" وهو عنه، املنقول الكتاب إىل نرجع فهيا
 هذا وليس مقتطفة، نقوالت إال منه يعرف وال أكثر ه، وال يقرأه مل صاحبنا أن اليوم؛ بعد

 من وغريها النهى، أويل ومطالب اإلقناع، وشرح اإلنصاف، كذلك  بل فقط، الفروع شأن
 عن بعيدا املذهب إىل نسبته يريد الذي رأيه ليؤكد صاحبنا عنها نقل اليت املذهب كتب

 !الوهابية

 املذهب، كتب  بعض معه وقرأت كثريا،  إليه املشار الرجل جالست أنين: اليقني هذا وسبب
 .هبا ومعرفته عليها اطالعه حقيقة وأعرف

 العلمية احلالة دامت وما حيسنون، وال يعرفون ال مبا الناس به يستطيل نكد، زمان يف لكننا
 التعامل وحيسن الشاملة املوسوعة أو اطالع، نوع لديه فم ن املزري؛ الضعف هي العامة
 !احملقق العالمة فهو معها؛

 به يل كانت:  حتديدا بالفروع يتعلق ففيما فيه، واقع هو مبا الناس يعيب فال الفقري؛ العبد أما
 كنت  إنين حىت العلم، طالب من خالطين من كل  عين يعرفها وحديثة، قدمية خاصة عناية
 من أقرؤه وكنت ،-شهود هنا وهم- سنوات عشر من أكثر من طاليب بعض مع أقرؤه

 إليه، إخواين نظر لفت   وكم أغالطه، كثرة  على ووقويف باملطبوع، قناعيت لعدم خطية نسخة
 .قراءته على وحثثتهم



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 الفروع، وتصحيح اإلنصاف،: وبني بينه أقارن أقرؤه؛ حني سنوات عشر قبل وكنت
 .وحده هلل والفضل. وغريها والتنقيح،

 .موضوعنا إىل ونعود االستطراد، هذا عن نعتذر

 :فيه يقول -اهلل رمحه- مفلح ابن أن جند الفروع، كتاب  إىل بالرجوع: أقول

: يعين(. "ع" ويسألهم ويدعوهم عليهم يتوكل وسائط اهلل وبين بينه جعل أو: قال)
 .إمجاعا

 صاحبنا؟ فعل فماذا

 .تيمية ابن على يعود فيه والضمري ،(قال: )مفلح ابن قول أسقط

 .نعم عمدا؟ أسقطها هل

 وليس املسألة، هذه يف قوله وتبنوا تيمية ابن وافقوا احلنابلة أن يثبت أن يريد أنه: والسبب
 !إمجاع هو بل احلنابلة، مذهب هذا بل الوهاب، عبد بن حممد بالشيخ خاصا ذلك

 ذكرها م ن: )وبعده للمسألة، ذِكر ال تيمية ابن قبل: احلنابلة كتب  يف الذي أن: واحلقيقة
 .تيمية ابن إىل منسوبا القول هذا حيكي( منهم
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 يف العلماء باصطالحات عناية له من وكل املتمذهبة، كل  يعرفه كبري،  املقامني بني والفرق
 .األقوال حكاية

 حيكي شرع مث أحد، عن حيكها ومل هبا جزم مبسائل( الردة) الباب بدأ -مثال- مفلح فابن
 .القول هذا ومنها األصحاب، بعض عن مسائل يف أقواال

 عزو، وال نسبة دون جازما يتكلم أن وبني احلكاية، بصيغة املصنف يتكلم أن بني وشتان
 .بوضوح ذلك بيانُ  لنا وسيأيت

 ابن مقول من هذا أن القارئ ليوهم الكالم؛ ووضع ،(قال) حذف صاحبنا أن: واملهم
 !منقوله من ال مفلح،

 :صاحبنا قال مث -

 (!النص هذا من الحنابلة كتب  من مبسوط معتمد كتاب  يخلو يكاد ال بعده ومن)

 خلت فقد كثريين؛  أهلكت اليت الوثوقية هبذه ختتل وال ،التهويل بهذا القارئ أخي تغرت ال
 !ذلك من مهمة مبسوطة كتب

 !بإطالق حنبلي منت أهم ،(المنتهى) منت وحسبك
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 ولم نقوالت، وأكثرها وأعمدها وأمهها املذهب كتب  أوسع أحد وهو لصاحبه شرحه مث

 !املنت على وزياداته استطراداته كثرة  مع أصال المسألة يذكر

 داللة هلا وحدها وهذه ،رأسا للمسألة ذكر فيه فليس للبهويت، املنتهى شرح حسبك مث

 .حقا باملذهب املشتغل يعرفها مهمة، مذهبية

 يدرون، ال من خياطب أنه يستغل هو إذ حتته؛ حاصل ال الذي صاحبنا تهويل عن فعدِّ 

 !هنا فعله ما يدري أنه قليل بعد بعينيك وسرتى

 الصنيع نفس معه ليمارس وأعمدته؛ املذهب أئمة من آخر عاملِ  إىل صاحبنا انتقل مث -

 . صنع ما وانظر فتعال املوصوف،
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 :نصه ما قال

 يف -ومنّقحه املذهب مصحح وهو- ،(٨٨٥ ت) املرداوي الدين عالء ذكره فقد)
 (: ٢٧/١٠٨) اإلنصاف

(. إجماعا ويسألهم ويدعوهم عليهم يتوكل وسائط اهلل وبين بينه جعل لو الحكم وكذا)
 .أخينا كالم  انتهى

 !املرداوي بإطراء وال املرداوي، وفاة سنة بذكره وال العزو، ذكر بأنه أخي يا تنخدع وال

 .والترصد اإلصرار سبق مع جريمة -اهلل وامي- هذه

 :بتمامها نصها وهذا املرداوي، عبارة تأمل مث نقلها، اليت األخ عبارة تأمل

 وسائط اهلل وبين بينه جعل لو الحكم وكذا: اهلل رحمه الدين تقي الشيخ قال: فائدة)
 (.إجماعا ويسألهم، ويدعوهم عليهم يتوكل

 ،نفسه إلى القول ينسب لم مث ،(فائدة: )بقوله سياقها عن املسألة فص ل املرداوي فالعالمة
 ويناكف القارئ فيوهم الكرمي صاحبنا ليأتى ،-تيمية ابن هو-الدين تقي الشيخ عن نقله بل

 .إمجاعا املسألة حكى املرداوي بأن: اخلصم
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 !فقط عنه ناقالن مها وإمنا املرداوي، وال مفلح ابن ال تيمية، ابن هو حكاها الذي أن مع

 املمارسة نفس عليه ليمارس( اإلقناع) متنه يف احلجاوي العالمة إىل صاحبنا انتقل مث -
 :نصه ما فقال ،-األثايف ثالثة وهذه- القبيحة

 مدار عليهما كتابني  أحد وهو اإلقناع، كتابه  يف( ٩٦٨ت)احلجاوي موسى الشيخ وذكره)
 .األخ كالم  انتهى((. ٤/٢٩٧) هذا كتابه  يف ذكره املتأخرين، عند واالعتماد والقضاء اإلفتاء

 كيف  فانظر وتعال ولصاحبه، للمنت واإلطراءُ  الوفاة سنة وذكرُ  العزوُ  يهولنك ال: لك قلت
 ؟مساره عن الِعلم يحرَّف

 اإلقناع؟ صاحب عبارة ما

 جعل أو: وقال اتفاقا، الرسول، به جاء لما أو لرسوله مبغضا كان  أو: الشيخ قال)
 كالم  انتهى(. انتهى. إجماعا ويسألهم، ويدعوهم عليهم يتوكل وسائط اهلل وبين بينه

 .احلجاوي
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 النقل صّدر أن بعد القول هذا إليه تنسب لئال احلجاوي يفعل ماذا: متعجبا أسأل وأنا
 !!؟(انتهى)بـ وختمه ،(قال)بـ

 يف وهو إليه تنسب أن قبل املؤلف، منهج لتعرف اإلقناع؛ كتاب(  مقدمة) قرأت   هل: حسنا
 يقله؟ مل ما سنة 500 حنو منذ قربه

 يبني أن به أراد مما كتابه،  مقدمة يف بنفسه احلجاوي قاله ما اقرأ القارئ، أخي تفضل
 ليربئ مؤدجلة، أو انتقائية قراءة كتابه  على ميارس خمالف، خاِلف   يأيت أن حتاشيا منهجه،

 .جيدا مراده يعرف أن بغيته والتحقيق العلمُ  الذي املنصف   وليِعني ساحته، احلجاوي

 :فيه وصنيعه كتابه  واصفا املقدمة يف اهلل رمحه احلجاوي قال

 لقوته، اخلالف؛ بعض ذكرت ورمبا...  الرتجيح أهل رجحه ما وهو واحد، قول على)

 [(.تبعته من خروجا قائله؛ إىل حكما عزوت ورمبا]

 

 !اهلل وسبحان اهلل، إال إله ال
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 .لقوته اخلالف ذكر ورمبا غالبا، واحد قول على يقتصر إنه: يقول احلجاوي

 !تبعته من ليخرج ملاذا؟ به، جيزم ومل قائله إىل احلكم عزا ورمبا

 !الحجاوي قول هذا: ليقول(= انتهى) و ،(قال)بـ مؤكدا عزاه فيما الناس بعض يأيت مث

 .رأسا املسألة يذكر مل -األعمد وهو- املنتهى منت أن -الفطن أيها- تنس وال

 من ليس اإلقناع، عند زائد( نقل) هذا بل واملنتهى، اإلقناع بني خالف هنا عندنا فليس
 .عمدا أغفله املنتهى وصاحب أصال، صاحبه كالم

 :صاحبنا قال مث -

 (.١٠٥١ ت) البهويت يونس بن منصور الشيخ احلنابلة احملققني خامت وذكره)

 :يف ذكره وقد

 مهم، وكالم بزيادة التكفري علل وقد ،(٦/١٦٨) اإلقناع على القناع كشاف  شرحه -١
 اهلل إىل ليقربونا إال نعبدهم ما: }قائلني األصنام عابدي كفعل  ذلك ألن كفر: )فقال
 {(.زلفى
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 املذكورة، العبارة فيه ترد مل املنتهى منت أن رغم اإلرادات منتهى على حواشيه يف وذكره -٢
 .أخينا كالم  انتهى((. ١٣٤٨ص) يف وذلك حواشيه يف أضافها البهويت لكن

 يف ما أهم ومها شرحه، يف وال املنتهى، يف ليست املسألة أن إىل منتبه: الفاضل فاألخ إذن
 مبسوط معتمد كتاب  يخلو يكاد ال بعده ومن) :قال ما قبل من أنه مع مطلقا، املذهب

 (!!!النص هذا من الحنابلة كتب  من

 شرح كما  املسألة، فشر ح   املنت، يشرح ألنه فنعم، القناع؛ كشاف  يف هذا قال البهويت أن أّما
 على داللة أي هذا في فليس بضعفه، صرح ورمبا ضعيفا، كان  ولو احلجاوي ذكره قول كل
 .إثباته يريد ما

 أن وعادته ،المنتهى شرح في ذلك ذكر عدم في هي -أنصفنا إن- حقا الداللة لكن
 .هنا يزدها فلم املنت، على مسائل يزيد

 املنتهى؟ حاشية يف زادها: ستقول

 .1036 سنة ألفها فقد البهويت، ألفه ما أول: -يعرف ال ملن -املنتهى حاشية: وأقول

 .1046 سنة القناع كشاف  وألف
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 اخلالف عند عليه املعول العمدة وهو بسنتني، وفاته قبل: أي1049 سنة املنتهى شرح ألف مث
 .كتبه  بني

 خالف؟ أصال هذا هل لكن

 .ال

 تبعا بل ،-أخينا كالم  يوهم كما- استقالال يذكرها مل اإلقناع، شرح يف ذكرها حني وهو
 إال اإلقناع صاحب عند فيه داللة ال بل زعمه، ما على أصال داللة ذلك يف وليس للمنت،
 .-بيانه سبق كما- التبعة من اخلروج

 !مقول ال منقول فهو أيضا، الدين تقي للشيخ منسوبا ذكره املنتهى؛ حاشية يف ذكره وحني

 ،-اإلقناع في الحجاوي ومنهم- الفقهاء من كثري  عليه جرى الذي فالعرف: وللفائدة
 :كتبه  يف كثريا  البهويت ومنهم

 .قبله يقوله وقد ،(فالن قاله: )بعده يقول مث حكما أحيانا املصنفُ  يذكر أن
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 شرحه، في قاله: )ما حكم   ذكر بعد فيقول كثريا،  املنتهى شرح يف ذلك استعمل والبهويت
 (.شرحه في ذكره أو

 يعزو فكونه عزو، دون كثريا  منه ونقل النجار، ابن شرح على اعتمد البهويت أن ومعلوم
رج أنه يعين= له املسألة  مسلك وهو اإلقناع، مقدمة يف احلجاوي ذ كر كما  عهدهتا، من خي 

 .دقيق

 حاشيته يف عثمان قال(= شرحه في بمعناه ذكره: )مسألة ذكر بعد ١٣٩ /٢ قال ملا وهلذا
 .املسألة توجيه عن أبان مث(. التبري بصيغة) البهويت منصور حكاه كذا:  ٢٦٣ /٢

 !عثمان؟ قال ماذا فانظر

 (!التبري بصيغة)

 !التبيّن  ال التربي يفيد عنده؛ فالعزو

 بعض هامش يف جاء(= شرحه في ذكره: )أخرى مسألة عقب ١٤٣ /٢ البهويت قال وملا
 (.انتهى. اإلقناع شرح يف فيه نظر لكونه الشيخ منه تربأ إمنا: )نصه ما املهمة اخلطية النسخ

 .٣٥٧ /٧. وبّينه نظر، وفيه: بقوله أعقبه مث اإلقناع شرح يف النجار ابن كالم    ذكر وقد
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 .عليه نبه من أر ومل مهم، فإنه هذا فاستفد

 غاية يف( ١٠٣٣ ت)الكرمي مرعي الشيخ النص هذا وذكر: )صاحبنا قال مث -
 الشرح مع املنت يف فقاال النهى، أويل مطالب يف( ١٢٤٣) الرحيباين الشيخ املنتهى،وشرحه

(٦/٢٧٩:) 

 قاله إمجاعا) كفر(  ويسألهم ويدعوهم عليهم يتوكل وسائط اهلل وبين بينه جعل أو)
 ذلك ألن اتفاقا؛ كفر  به جاء لما أو لرسوله مبغضا كان  أو: وقال الدين، تقي( الشيخ
 .انتهى(. زلفى اهلل إلى ليقربونا إال نعبدهم ما قائلين األصنام عابدي كفعل

 !!الدين تقي للشيخ الكالم أن صاحبنا نقل وهنا

 والعزو؟ اجلزم بني يفرق ال هو هل: تسأل أن ولك

 به؟ جمزوما كان  قبله وما العزو، فيه الذي هو فقط األخري النقل أن اإليهام أراد أم

 !لألسف سيء، االحتمالني وكال
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 :نصه ما األصحاب من الصنيع هذا داللة يف فقال معيبا، تقريرا هذا بعد قرر صاحبنا لكن

، فيه خالف ال عليه مجمع حكم هذا أن في تيمية ابن وافقوا أنهم)  عبرة وال أصال 
 (.المتأخرين غالة بخالف

 ويا- مرعي العالمة فيهم وأن هؤالء، املتأخرين غالة م ن -اهلل شاء إن- ذلك بعد وستعرف
 حاشية وصاحب البهوتي تلميذ) واخللويت والسفاريين، هنا، عنه نقل الذي ،-للسخرية
 !وغريهم ،(اإلقناع

 .-اهلل شاء إن- التيمي النقل هذا احلنابلة فهم وكيف كالمهم،  آخر منشور يف وسننقل

 ذكره منهم؛ ذكره من بل به، وجزموا تبنوه، مما ليس النقل هذا أن: اآلن تعرف أن املهم لكن
 ال املوفق واهلل. طال قد املنشور إذ ؛-اهلل شاء إن- سيأيت آخر فأمر إياه؛ فهمهم أما نقال،
  .سواه رب
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 :جدا مهم منشور

 .لطوهلا منشورين؛ على املسألة هذه مضمون سأقّسم أين السادس املنشور يف ذكرت

والاس   عن احلنابةل  ملنشور السابع  تغاثةا

https://goo.gl/BYcEtc
https://goo.gl/BYcEtc
https://goo.gl/BYcEtc
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 بعض على منه وأقتصر النقل وأقلل املقصود، وسأختصر طول، املنشور هذا ففي ذلك ومع
 .آخر لوقت غريه مدخرا عندي، ما

 تلميذي فيه وقع الذي التدليس   -األول التعليق يف رابطه- السادس املنشور يف بينت وقد
 على تيمية ابن أقروا أهنم املذهب أئمة إىل نسبه فيما املتحنبل، البيطري الطبيب ،السابق

 .-للوهابية تبعا- هو بفهمه- عنه نقلوه الذي النقل

 وقد. اإلقرار يقتضي ال بمجرده النقل هذا وأن فقط، نقلوا أهنم: املذكور البيطري يبني ومل
 .السادس منشوري يف ذلك بينتُ 

 ،غلط الوهابي الفهم هذا أن على نصوا املتأخرين أصحابنا من كثريا  أن: ثانيا يبني ومل
 .به القائلني على وشنعوا

 له م ن -الكرمي مرعي وهو- هبم واستكثر عنهم نقل الذين األئمة من أن: ثالثا يبني ومل
 فيه خمطوط من منوذجا قبل من له أرسلت أين مع وسلم، عليه اهلل صلى بالنيب استغاثات

 !ذلك
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 غري على تيمية ابن كالم  فسر ممن أصحابنا بعض عن سأنقل املنشور هذا يف حسنا، -
 .املذهب على ويّدعيه ،المتحنبل البيطري ذاك إليه يدعو الذي الفهم

 الفهم هذا يفهم ال فإنه بغريه؛ أو وسلم عليه اهلل صلى بالنيب استغاثة له من كل  أن وبدهي
 .مشركا كان  وإال عليه، تيمية ابن موافقة مع

 الفهم خالف على يفهمه وإما ،-بعضهم به صرح كما- شذوذه بل خطأه يرى إما بل
 وينقل لبعض بعضهم ويصفق املذهب، على أشباهه من وموافقوه املذكورُ  يّدعيه الذي

 وخمالفهم ،الصواب على الحنابلة كالم  يفهمون أنهم العوام ويوهمون بعض، عن بعضهم
 !يفهم ال أو مدلس

 يف قبل من عنهم نقلتُ  ممن املذهب، أئمة من كثري:  المجوزين أو المستغيثين هؤالء ومن
 وابن ابنته وزوج البهويت تلميذ اإلقناع، على احملشي اخللويت العالمة ومنهم السلسلة، هذه

 .خالف بال املتأخرين معتمدات أهم من حواشيه والذي أخته،

 وأّلف ،"الغاية" كتابه  يف التيمي النقل هذا نقل الذي نفسه الكرمي مرعي العالمة ومنهم
 .القبور وبدع االستغاثة يف تيمية ابن عن النقل من فيه أكثر آخر كتابا
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 يف املتأخرين املذهب أئمة كل  طعن   البيطري صاحبنا ترك الذي:( (  بدران ابن) ومنهم]
 !إياهم مدحه بدران ابن عن ينقل وراح معظَّميه،

 .فيه حجة ال مبا واالحتجاج حيرجهم، ما كتمان  يف القوم عادة على

 وإن القوم، خيالف الرجل أن فيها نبني -اهلل شاء إن- بدران ابن مع وقفة لنا وستكون
 يقرره ما خمالفة يف التأويل حتتمل ال صرحية االستغاثة يف فتوى وله قال، ما قال قد كان

 ![.ديوانه يف صرحية استغاثة وله القوم،

______________________________ 

 عن نقلت فلو وإال بالحنابة، خاصة السلسلة هذه أن: ونذّكر- بالنقل اآلن ولنبدأ
 :-التكفيريين هؤالء تخالف التي النقول عشرات لنقلت غيرهم؛

 بقوله يستدل أنه: العجب ومن(: )1164: ت) احلنبلي عفالق بن حممد العالمة قال -1
 لقائله قوال عزوت ورمبا: "اإلقناع وخطبة تيمية، ابن الشيخ عن نقله واإلقناع اإلقناع، يف

 ابن هبا انفرد اليت املسائل من ألهنا الشيخ، إىل بعزوه تبعته من تربأ فقد ،(تبعته من خروجا
 .بعدهم ومن عصره علماء من القيامة عليه وقامت وحبس، ألجلها وامتحن تيمية
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 إلى به يتوصل قوال   قال أو: )به جازما اإلقناع يف قوله عن اجلاهل هذا عدل وكيف
 التفاق اجلزم؛ طريق على وذكرها الشيخ، عن املنقولة تلك بعد ذكره(. األمة تضليل
 !عليها وأتباعهم األربعة

 ولم وانفرد، يه شذ وملن مفرد، هو مبا واستدل ،عليه المجمع ترك كيف: فانظروا
 حىت ومعرفته؛ فقهه لقلة خطبته؛ يف نظر كأنه  وال ،اإلقناع صاحب اصطالح يعرف
 .انتهى(. جهله تعرفوا

 يف بينته الذي وهو ،بالنقل االحتجاج بطالن على عفالق ابن العالمة نبه كيف  فانظر
 علي يرد أصال بالفقه اشتغال وال باملذهب له معرفة ال من بعض وخرج السادس، املنشور
 .السوء بألقاب وينعتين

 احملرر، الفهامة بالعالمة ونعته الوابلة، السحب صاحب له ترجم يعرفه ال ملن هذا عفالق وابن
 !الفنون مجيع أقرأ وأنه الفنون، وسائر والعربية واألصول الفقه يف مهر وأنه

 مسألة عن أُسأل مل علما عشر أربعة صدري يف: موته عند تالمذته لبعض قوله عنه وذكر
 .قبلك منها

 !اهلل هو ويرفع خيفض الذي فإن فيهم، اخلصوم طعن يغرنك وال هؤالء، قدر فاعرف
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 يف األكرب، الوهاب عبد بن حممد الشيخ شقيق الوهاب عبد بن سليمان الشيخ وقال -2
 وابن تيمية ابن كالم  فيه ونقل ذلك، فهمه بطالن على اإلمجاع فيه نقل عليه، له طويل رد

 بني ما أكثر وتأمل النقل، طول من متل وال حمرر، نفيس فهو سأنقله ما وتأمل- القيم،
 :-][ املعكوفتني

 القيم؛ وابن تيمية كابن  العلم أهل بعض كالم  من ذلك أخذنا: قلتم وإن: )اهلل رمحه قال
 ألهنم

 .شركا ذلك مسوا

: قلتم كما  يقولوا مل ولكنهم شرك، هذا أن الشيخني تقليد على ونوافقكم حق، هذا: قلنا
 الردة، أهل أحكامُ  فيها هذا بلد كل  على جتري ،اإلسالم من يخرج أكبر شرك هذا إن
 !الردة أهل أحكام عليه جتري كافر  فهو عندكم يكفرهم مل من بل

 .عنه وهنوا فيه، وشددوا شرك، هذا أن ذكروا -اهلل رمحهم- ولكنهم

 .معشاره عشر   وال قلتم، كما  قالوا ما ولكن

 [.غيره دون لكم، جاز ما قولهم من أخذتم ولكنكم]
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 .أصغر شرك األفاعيل هذه أن على يدل ما -اهلل رمحهم- كالمهم  يف بل

 قائله حال حسب على- أكرب شرك هو ما أفراده بعض يف أن تقدير وعلى

 :كالمهم  من مواضع بعض يف ذكروا فهم ؛-ونيته

 كالمهم  يف يأيت كما- تاركها يكفر التي الحجة عليه تقوم حتى يكفر ال هذا أن

 .-مفصال اهلل شاء إن

 احلدود عند والوقوف العلم، أهل كالم  إىل الرجوع هو منكم املطلوب ولكن

 .حدوا اليت

 يكون اليت واألفعال   األقوال   املذاهب من مذهب كل  يف ذكروا العلم أهل فإن]
 .مرتدا املسلم هبا
 .مرتد فهو اهلل؛ غير من طلب من: يقولوا ومل
 .مرتد فهو اهلل؛ لغير ذبح من: يقولوا ومل
 .مرتد فهو ترابها؛ من وأخذ بالقبور تمسح من: يقولوا ومل
 !-أنتم قلتم كما-

 .العلم كتم  جيوز ال فإنه فبينوه، شئ عندكم كان  فإن
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 وسلم عليه اهلل صلى حممد أمة وكفرمت ،[اإلجماع وفارقتم] مبفاهيمكم، هذا أخذمت ولكنكم
 ،كافر  فهو يكفره لم ومن كافر،  فهو األفاعيل هذه فعل من: قلتم حيث كلهم،
 أهل وعند املسلمني، بالد مألت األمور هذه أن والعام اخلاص عند ومعلوم

 .عام سبعمائة من أكثر من املسلمني بالد مألت أهنا منهم العلم
 ولم األفاعيل، هذه أهل يكفروا لم العلم أهل من األفاعيل هذه يفعل لم من وأن]

 [.المسلمين أحكام عليهم أجروا بل المرتدين، أحكام عليهم يجروا

 وغريها املسلمني أمصار على والردة الكفر أجريتم حيث قولكم، خبالف
 اللذين الشريفني احلرمني حىت حرب، بالد بالدهم وجعلتم املسلمني، بالد من

 إسالم، بالد يزاال ال أهنما الصرحية الصحيحة األحاديث يف وسلم عليه اهلل صلى النيب أخرب
 .احلرمني إال كلها  البالد يطأ الزمان آخر يف الدجال إن وحىت األصنام، فيهما تعبد ال وأهنما
 على- األصنام عبدوا ألهنم أهلها؛ كفار  حرب، بالد عندكم البالد هذه فكل

 !-قولكم
 !امللة عن خمرجا شركا مشركون -عندكم- وكلهم

 .راجعون إليه وإنا هلل فإنا
 [(.قاطبة المسلمين ولعلماء] ولرسوله، هلل احملادة عني هذا إن فواهلل؛
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 :-فقيه يغفلها ال ونظائر كثرية  مهمات النقل هذا ويف- قال مث -3
 وما النذور: األمة هبا تكفرون اليت األمور هذه يف مشددا رأينا من فأعظم)

 . القيم وابنُ  تيمية ابنُ  معها؛
 الشرك من ليس هذا أن واضحا تصرحيا كالمهما  يف صرحا قد -اهلل رمحهما- ومها

 .الملة عن ينقل الذي
 وأن كثري،  بكثري هذا من أكرب هو ما الشرك من أن: كالمهم  يف صرحوا قد بل
 إن ذلك يف كالمهم  يأيت كما- يكفروه لم هذا ومع فيه، وعاند فعله من األمة هذه من

 .-تعاىل اهلل شاء
 :النذور فأما

 فيه، شدد من أعظم من ومها القيم، وابن فيه الدين تقي الشيخ كالم  فنذكر
 :فنقول شركا، ومساه
 عليه الخليل إلبراهيم كالنذر  القبور، وألهل للقبور النذر: "الدين تقي الشيخ قال

 نذر بما تصدق وإن به، الوفاء يجوز ،ال معصية نذر فالن؛ الشيخ أو  السالم،
". وأنفع اهلل عند له خيرا كان  الصالحين أو الفقراء من يستحقه من على ذلك من

 .انتهى
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 ،الكافر من تُقبل ال الصدقة ألن بالصدقة؛ يأمره مل عنده؛ كافرا  الناذر كان  فلو

 .اهلل لغري بالنذر اإلسالم من خرجت  : له ويقول إسالمه، بتجديد يأمره بل

 له، نذر أو شجرة، أو جبل، أو مقبرة، أو بئر، إسراج نذر من: "أيضا الشيخ قال

". ربه يعرف لم ما المصالح في وُيصرف به، الوفاء يجوز وال يجز، لم لسكانه؛ أو
 .انتهى

 .بقتله أمر بل إليه، نذره برد يأمر مل كافرا؛  الناذر كان  فلو

 لجيران صرف وسلم؛ عليه اهلل صلى للنبي نقد   قنديل   نذر من: "أيضا الشيخ وقال
 .انتهى". وسلم عليه اهلل صلى النبي

 هذا عدَّ  أو يكفره؟ مل من كّفر  أو هذا؟ فاعل   كّفر  هل: وتأمله هذا كالمه  فانظر

 !؟-[اإلجماع وخرقتم أنتم قلتم كما]- العلم أهل من غريه أو هو املكفرات يف

 والنذر: "تيمية ابن الدين تقي الشيخ شيخه عن الفروع يف مفلح ابن ذكر وقد

 وقال بغيره، كحلفه=  منه الحاجة وقضاء لالستغاثة، معين لشيخ كنذره  اهلل، لغير

 .انتهى. معصية نذر هو: غيره
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 جعله بل ،-به االستغاثة ألجل له نذر أي- املذكور الشرط هذا إىل فانظر
 .معصية نذر جعله العلم أهل من وغريه اهلل، بغري كاحللف  الشيخ

 !كافر؟  فهو يكفره مل ومن كافر،  فهو هذا فعل م ن: قلتم ما مثل قالوا هل
 .-الزور قول من اللهم بك عياذا-

 له واستدل املدارج، من األصغر الشرك فصل يف اهلل لغري النذر ذكر القيم ابن كذلك
 من غريه وذكر ،(حلفة النذر: )وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أمحد رواه الذي باحلديث

 .األصغر الشرك فعل به، وتكفرون شركا، تسمونه ما مجيع

 :اهلل لغري الذبح وأما
 ُعبد ملا أو لألصنام، ذبح إن إال ،المكفرات في يذكره ولم المحرمات، في ذكره فقد
 .والكواكب كالشمس  اهلل؛ دون من

 األرض، منار غرّي  كمن  صاحبها، امللعون احملرمات يف الدين تقي الشيخ وعده
 .مسلما ضار من أو

 يكفروا ومل أكله، عن وهنوا اهلل، لغري به أُهلّ  مما ذلك ذكروا العلم أهل وكذلك
 .صاحبه
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 -تعاىل اهلل شرفها- مبكة اجلاهلون يفعله كما:  -تيمية ابن: يعين الدين تقي الشيخ وقال
 عن وسلم عليه اهلل صلى النيب هنى ولذلك للجن، الذبح من: املسلمني بالد من وغريها
 .انتهى. اجلن ذبائح

 !-أنتم قلتم كما- كافر  فهو يكفره مل من بل كافر،  فهو هذا فعل من: الشيخ يقل ومل

 :-المذكور الفهم بطالن على النص وهنا- وقال -4
 يسأل السائل كان  إن: -اهلل رمحه- الدين تقي الشيخ فصله فقد اهلل؛ غري من السؤال وأما)

 وإنبات املطر، وإنزال النار، من والنجاة اجلنة، وإدخال الذنوب، غفران مثل املسؤول ِمن
 صاحبه، يستتاب وضالل، شرك فهذا الربوبية؛ خصائص من هو مما ذلك وأمثال الشجر،

 . قتل وإال تاب؛ فإن
 .تاركها يكفر اليت احلجة عليه تقوم حىت يكفر، ال ذلك؛ فعل الذي املعني الشخص ولكن

 وسائط اهلل وبين بينه جعل من: "قال أنه اإلقناع يف عنه ذكر: قلت   فإن]
 "[.إجماعا كفر،  عليهم؛ ويتوكل ويسألهم، يدعوهم،

 .العلم أهل كالم  فهم عدم من البالء ولكن ، حق هذا: ]قلتُ 
 [.تأويلها غير على العبارة تأولتم أنكم لعرفتم تاما؛ تأمال العبارة تأملتم لو
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 تستنبطون ،مجملة عبارة إلى وتذهبون الواضح، كالمه  تتركون العجب، من هذا ولكن
 !إمجاع؟ ومفهومكم كالمكم  أن وتزعمون العلم، أهل كالم  ضد منها

 أحد؟ العبارة هذه من مفهومكم إىل سبقكم هل

 !اهلل؟ ختشون ما! اهلل سبحان يا

 ،(ويسأهلم عليهم، ويتوكل يدعوهم،: قوله وهو العبارة لفظ إىل انظر ولكن

 والسؤال؟ والتوكل الدعاء بني وقرن ،العطف بواو جاء كيف

 الطلب هو والسؤال القلب، عمل والتوكل املطلقة، العبادة هو -العرب لغة يف- الدعاء فإن
 .الدعاء -اآلن- تسمونه الذي

 .والسؤال والتوكل الدعاء بني مجع بل ؛(سألهم أو: )يقل مل العبارة هذه يف وهو

 !العبارة؟ هذه من ومفهومكم أنتم فأين ،وحده بالسؤال تكفرون أنتم واآلن

 بني القيم ابن وكذلك كالمه،  من مواضع يف وأصلها العبارة هذه ّبني -اهلل رمحه- أنه مع
  .أصلها
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 الكواكب، ويعظم اإلسالم يُظهر من املشركني الصابئة من: "-تيمية ابن: يعين- الشيخ قال
 .ويدعو وينحر، هلا، ويسجد حبوائجه، خياطبها أنه ويزعم

 الربامهة واملشركني الصابئة من املشركني مذهب يف اإلسالم إىل املنتسبني بعض صنف وقد
 النماردة، ملوكهم الذين الكنعانيون، عليه الذي السحر من وهي الكواكب، عبادة يف كتابا
 هلل الدين وإخالص إبراهيم ملة باحلنيفية -عليه وسالمه اهلل صلوات- اخلليل اهلل بعث الذين

 ".هؤالء إىل

 مقدسا حكيما، فاضال، صانعا، للعامل رونيق: "هؤالء مثل يف القيم ابن وقال

 ،[بالوسائط إال جالله إلى الوجهة إلى لنا سبيل ال ولكن] والنقائص، العيوب عن

 رب عند وشفعاؤنا وآهلتنا، أربابنا، فهم إليه، هبم نتقرب أن: علينا فالواجب]

 .زلفى اهلل إىل ليقربونا إال نعبدهم فما اآلهلة، وإله األرباب

 إليهم، أمورنا مجيع يف ونصبو عليهم، أحوالنا ونعرض منهم، حاجاتنا نسأل: فحينئذ
 وذلك بالروحانيات، االستمداد جهة من إال حيصل ال وذلك وإهلهم، إهلنا إىل فيشفعون
  ،[والبخورات والقرابني والذبائح والزكاة الصلوات من واالبتهال بالتضرع
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 :الرسل يعمج هبما جاءت اللذين باألصلني كفروا  وهؤالء
 .إله من دونه من يعبد مبا والكفر له، شريك ال وحده اهلل عبادة: أحدهما

 كالم  انتهي". وانقيادا وإقرارا تصديقا اهلل؛ عند من به جاؤوا ومبا برسله، اإلميان: والثاني
 .القيم ابن

 !محملها؟ غير علي تحملونها كيف  العبارة، في المذكورة الوسائط إلي فانظر]
 علي اإلسالم أئمة وكالم رسوله وكالم اهلل كالم  حملكم من بأعجب هذا ليس ولكن

 !![.اإلجماع خرقكم مع الصحيح المحمل غير

 نقلها، ومن ذكرها، من كالم  خالف علي العبارة هبذه تستدلون أنكم: هذا من وأعجب]
 .املسألة عني يف كالمهم  صريح هبا ترون

لكم وهل  متابعة من وإياكم اهلل أنقذنا احملكم؟ وترك املتشابه، اتباع إال هذا ع م 
 .انتهى!!![(. األهواء

 .وأهله العلم على جنايتهم وانظر لبعض، بعضهم يورثه الذي هؤالء مرياث تأمل: وأقول
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 أهل ذكره فقد: هبا والطواف منها، الرتاب وأخذ بالقبور، والتمسح التربك وأما: )قال -5
 .المحرمات في عده وبعضهم المكروهات، في عده فبعضهم العلم،

 يكفر مل من تكفرون بل ،-أنتم قلتم كما- مرتد ذلك فاعل بأن منهم واحد ينطق ومل]
 ![.ذلك فاعل

 علي الوقوف أردت فإن امليت، وزيارة الدفن، فصل يف اجلنائز، كتاب  يف مذكورة فاملسألة
 .الفقه كتب  من وغريمها ،( اإلقناع) و ،(الفروع) فطالع لك؛ ذكرت ما

 معلوما ليكن ولكن بكثري، منكم ذلك فليس الكتب؛ هذه صنف فيمن قدحتم فإن]
 وأضرابه حنبل بن أمحد مذهب حكوا وإمنا ، أنفسهم مذهب حيكوا مل هؤالء أن: عندكم

 .ودرايتهم هدايتهم علي األمة أمجعت الذين اهلدي، أهل أئمة من

 اهلدي؛ أئمة تقليد غري من األدلة من واألخذ العلية، املراتب وادعيتم العناد، إال أبيتم فإن
 [(.لإلمجاع خرق هذا أن تقدم فقد
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 حواشي ومنها الفائقة، والتقريرات احلواشي صاحب الشطي حسن العالمة الشيخ وقال -6
 . املذكور النقل فيها اليت ملرعي الغاية

 قد: )عليها ليقرظ إليه أرسلها رسالة يف عقائد هم هؤالء رؤوس أحد عليه عرض ملا قال
 بعض ارتكبها بأمور متعلقة شرعية مسائل على المشتملة الرسالة هذه على اطلعت
 وقد التأمل، عند حسنا يكون ربما وبعضها أصال، الكفر توجب ال جهال، الناس

 بمفاهيم وأموالهم دمائهم بحل وحكم الرسالة، هذه محرر الوهاب عبد ابن أكفرهم
 .بالمؤمنين ظنه وسوء وتوغله جهله عن منبئة الشرعية، النصوص ظواهر من تخيلها

 (.كفر  فقد مؤمنا كّفر  من االعتقاد؛فإن هذا اعتقد من على اهلل فلعنة

 وإنما] والتشفع، التوسل مينع مل تيمية ابن إن: )الشطي مصطفى العالمة الشيخ وقال -7
 ال التي األشياء طلب بمعنى بل مطلقا، ال قصده معنى على اهلل بغير االستغاثة منع

 المطر، وإنزال القلوب، وهداية الذنوب، غفران: مثل اهلل، غير من حصولها يمكن
 السالم عليه النبي من شيء طلب بمعنى اهلل بغير االستغاثة وأما النبات، وإنبات
 شيعته من الذي فاستغاثه): تعاىل بقوله له واستدل ،[أجازه فقد= منه حصوله يمكن

  (.عدوه من الذي على
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 :اخلصوص هبذا -عنه اهلل رضي- إليه رُفع سؤال جواب يف رسالته يف وعبارته
: وغريمها والرتمذي النسائي رواه السنن يف حديث ففيه السالم؛ عليه بالنيب التوسل وأما
 عما رجع فلعله املتقدم، الضرير حديث وذكر وسلم، عليه اهلل صلى النيب أتى أعمى أن

 .انتهى(. السبكي ذكره
 نزلت النهي أدلة أن يف: الفريقني بني خالف ال: )الشطي مجيل حممد الشيخ وقال -8

 شفاعة] هبم يستشفعون أو ذلك، وغري واألوثان الصلحاء يعبدون كانوا  ممن مكة مشركي في
 ،[مطلقة
- ذكر مما شيئا يعبد من أو تعاىل، اهلل غري يدعو من: خاصتنا عن فضال عامتنا يف وليس

 .املقدمات وأحاديثه التوسل آيات بدليل ،-اهلل مسح ال
 وسلم عليه اهلل صلى بالنبي واالستشفاع التوسل على درج أنه]: ذلك على وزد

 ،[وعلماؤها وسادتُها وخلُفها األمة سلفُ : وأمواتا أحياء والصالحين
 اهلل رضي عفان بن عثمان إىل احلاجة صاحب الرجل مع حنيف بن عثمان قصة يف

 عنهم،
 الصالة عليه النيب حرم يف وهو له مناقشته يف جعفر أيب املؤمنني ألمري مالك وقول

 ،"تعالى اهلل إلى وسيلتك وهو عنه وجهك تصرف ولم  : "والسالم
 ،(وسيليت إليه وهمُ  ذريعيت، النيب آل: )البيت بآل الشافعي وتوسل

 الشهرية، األعرايب قصة يف العتيب عن جاء وما
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 السنن، يف الواردة األحاديث من حيصى ال وما
 .وحديثا قدميا الفقهاء مجهور وأقوال

 هو إنما والحديث اآلية في وسلم عليه اهلل صلى بالنبي االستشفاع إن: ]قيل فإن
 [.وسلم عليه اهلل صلى بحياته خاص

 دون حبال نقيدها أن لنا أين فمن مرسلة، مطلقة األدلة هذه جاءت قد: ]اجلواب يف قيل
 !آخر؟

 الشهيد، حياة فوق حياة قربه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة على اإلمجاع انعقد وقد
 [.اجلملة يف] باق واحلديث اآليات فحكمُ 

 مع أيضا، شرك،: عنه يقال قد بتأثريللحي، تؤِذن واملوت؛ احلياة بني التفرقة أن على
 [.تعاىل اهلل من إال ضر وال نفع ال أنه على االتفاق

 العقلي، المجاز على عامتنا من تصدر التي التوسلية األلفاظ تلك حملت هال]:يقال وقد
 وإشباع الربيع إنبات في كما  عادية، أسبابا اعتبارها على موحد، من صدورها بقرينة
 ضريح عند رآها التي المرأة مع اهلل رحمه جدنا قصة في وكما السكين، وذبح الطعام
 ([.اهلل شاء إن قادم منشور في القصة هذه حكاية ستأتي) السالم عليه يحيى النبي



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 الزيارات؛ أمر يف اخلاصة من وقليل العامة من كثري  عليه ما بأن: نقول أن هنا ميكننا وإمنا
 .غلو بال عليه متفق هو مبا وهتذيب تنقيح إىل -ريب وال- حيتاج

 غري يف ونزوره احلج، قصد على احلج يف وحنن وسلم عليه اهلل صلى النيب نزور بأن: وذلك
: اآلية سيما وال الفقه، كتب  يف ورد ما على زيارتنا يف نزيد وال املسجد، قصد على احلج

 قبورهم زيارة يف نزيد وال وأمواتا، أحياء الصاحلني ونزور ،...( أنفسهم ظلموا إذ أهنم ولو)
 عليه حبقهم والتوسل تعاىل اهلل من والسؤال فالدعاء زيادة؛ شئنا وإن املشروع، قراءة على

 ِفعل فإنَّ  والرزق؛ كالشفاء  اهلل؛ من إال يطلب ال ما منهم نطلب وال] لديه، وجاههم
 [.ينبغي فال مشروع، غري وبدونه؛ وشرك، كفر  ؛-التأثير اعتقاد مع- ذلك

 وال صاحبه، السم لوح غري عليه نبين وال إليه، نصلي وال نقبله، وال تابوتا، منسك وال
 اخلرق سيما وال تدرجييا، ولو ذلك من الشرعي احلد على زاد ما ونزيل حنليه، وال نزخرفه،
 بغري حنلف وال هلم، نذبح وال القبور، ألصحاب ننذر وال املزارات، شبابيك على املعقودة

 تعاىل، اهلل
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 فإنه توسل؛ وبغري بتوسل وتعاىل، سبحانه اهلل إىل أمورنا مجيع يف ورجوعنا ابتهالنا جنعل مث
 إقناع وهبذا ،(لكم استجب ادعوين: )القائل وهو ،(نستعني وإياك نعبد إياك: )القائل هو

 (.اهلل رمحه حيلم كان. )-تعاىل اهلل شاء إن- اخلالف هبما يزول أن عسى وإنصاف

 اهلل إلى توسلهم من عامة المسلمون عليه ما بأن القول: والضالل الجهل من إن] 
 فرق ال بعينه، األولين المشركين شرك هو الصالحين؛ أو األنبياء بعض وذكرهم تعالى

 !وبينه بينه

 النبي عهد من األرض، أقطار جميع في المسلمين علماء من أحد به يقل لم فإنه
 قام حتى جمعاء األمة أشركت فهل الوهاب، عبد ابن عهد إلى وسلم عليه اهلل صلى

 ![.؟التوحيد إلى يدعوها وحده هو

 ابن الشيخ عليهم تكلم شرعية، حمظورات يف ووقعوا دينهم، يف غلوا مجاعة ُوجد نعم؛
ر ال وقد تيمية،  .ومصر عصر كل  يف واألمة الدين على البالء هم منهم شرذمة وجود ينك 

 وال وأمواهلم، دماءهم استباح وال والشرك، بالكفر عامة املسلمني يرمِ  مل -اهلل رمحه- ولكنه
 قال بل غري، ال املوحدون هم مذهبه على ومن هو إنه: قال وال بالدهم، من اهلجرة أوجب
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 املشروع التوسل ينكر ومل املسلمني، أموات وسائر الشرعية، الزيارة السالم عليه النيب بزيارة
 .انتهى(. عنه بعضهم نقله وكما عامة، مذهبنا علماء عليه كما  بأصله

___________ 
 .نقل ألف يكفيه ال واملعاند احلق، أراد ملن املقصود يتحقق بهف النقل، من القدر هبذا أكتفي

 بن وعثمان سلوم، وابن وابنه، الوالد فريوز وابن السفاريين، اإلمام كتابات  يف نظرت ولو
 كتاب  وله) واألشيقري عضيب، وابن محيد، ابن والعالمة سند، وابن جامع، وابن منصور،
 الشطي، آل وعلماء سحيم، آل وعلماء ،(اهلل بفضل عندي جدا، نادر ذلك يف خمطوط

 .ذلك لعرفت= وغريهم والقدومي،

 لكتبنا احلنابلة غري ذكرنا فلو وإال القيم، وابن تيمية البن ومعظمون أقحاح، حنابلة وكلهم
 .ضخما مؤلفا

 .التوفيق وباهلل ،-ومشيئته اهلل حبول- متصلة السلسلة زالت وما
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 :املنشور الثامنواآلن أدعكم مع  -

: كيف يناقش أهل العلم املسائل العلمية دون تشنج وال وسوسة، -وفقك اهلل-وانظر 
وفيم يبحثون، ومب حيتجون، وكيف حيررون حمل النزاع، وكيف يفهمون الكالم، وكيف 

 !يتأدبون مع خمالفهم من العلماء ولو يف املنهج واالعتقاد

[، عباراتهم المجملة، وال يبغون للناس العنتوعالم يفسرون كالم المسلمين ويحملون [
 .ركز يف هذه اهلل يكرمك؛ فإنا مبتل ون بقوم موسوسني عندهم شبهات تكفريية

والاس   عن احلنابةل  ملنشور الثامن  تغاثةا

https://goo.gl/sv5Rdh
https://goo.gl/sv5Rdh
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النقل هنا من تلميذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، معظم له، مقر بإمامته وفضله، وله من 
مية وما وصف : مقدمة شرحه لتائية ابن تيانظراإلطراء لشيخ اإلسالم الشيء الكثري، )

 .)به الشيخ فيها

هو إمام كبري، ع ل م من أعالم احلنابلة، وأحد أكابر أذكيائهم، ومؤلفاته  وهذا التلميذ:
 .من أحسن املؤلفات يف األصول واللغة واالعتقاد والفقه

 .العالمة نجم الدين الطوفيوهو 

 .ملتبادلة فيهاأن الطويف معاصر للصراع يف هذه املسألة، شاهد على الردود ا وتنبه:

أن مييل لشيخه ابن تيمية، ألنه شيخه، وحنبلي مثله،  -بادئ الرأي-واملفرتض 
 !وخصومه ليسوا حنابلة، وعامتهم أشاعرة، والطويف حنبلي أثري

 .لكن ما هكذا كان العلماء، فاقرأ وتعلم

_________________________ 
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تغاثه الذي من شيعته على الذي من فاسقال الطويف رمحه اهلل تعاىل، يف قوله تعاىل: )
 :)عدوه

احتج هبا الشيخ مشس الدين اجلزري شارح املنهاج يف أصول الفقه على الشيخ تقي "
الدين ابن تيمية فيما قيل عنه أنه قال : ال يستغاث برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ 

لغريه،  ألن االستغاثة باهلل عز وجل من خصائصه وحقوقه اخلاصة به، فال تكون
 .كالعبادة

 :وتقرير احلجة املذكورة أنه قال

 .]يجب أن ينظر في حقيقة االستغاثة: ماهي؟ وهي: االستنصار واالستصراخ[

مث قد وجدنا هذا اإلسرائيلي استغاث مبوسى واستنصره واستصرخه بنص هذه اآليات، 
وهي استغاثة خملوق مبخلوق، وقد أقر موسى عليها اإلسرائيلي، وقد أقر اهلل عز وجل 

موسى على ذلك، ومل ينكر حممد صلى اهلل عليه وسلم ذلك ملانزلت هذه اآليات، أي: 
 .ورسوله على استغاثة المخلوق بالمخلوق فكان هذا إقرارا من اهلل عز وجل

 .وإذا جاز أن يستغاث مبوسى؛ فبمحمد صلى اهلل عليه وسلم أوىل؛ ألنه أفضل بإمجاع
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حديث هاجر أم إمساعيل، حيث التمست املاء البنها، فلم  ومما يحتج به على ذلك:
 .جتد، فسمعت حسا يف بطن الوادي فقالت: قد أمسعت إن كان عندك غواث

 معىن االستغاثة منها جبربيل، وقد أقرها على ذلك، ومل ينكره النيب صلى اهلل وهذا يف
 .عليه وسلم عليها ملا حكاه عنها

وألن اعتقاد التوحيد من لوازم اإلسالم، فإذا رأينا مسلما يستغيث بمخلوق علمنا [
قطعا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع اهلل عز وجل، وإنما ذلك منه: طلب 

 ]توجه إلى اهلل ببركة ذلك المخلوق مساعدة أو

وإذا استصرخ الناس يف موقف القيامة باألنبياء ليشفعوا هلم يف التخفيف عنهم؛ جاز 
 .استصراخهم هبم يف غري ذلك املقام

مصباح الظالم في المستغيثين وقد صنف الشيخ أبو عبداهلل بن النعمان كتابا مساه: )
أجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول، و (، واشتهر هذا الكتاب، ]بخير األنام

 ."[، فاملنكر لذلك خمالف هلذا اإلمجاعوإجماع أهل كل عصر حجة

 هل انتهى كالم الطويف احلنبلي؟

ال، وأنا فصلت بفاصل ألين شايفك وعاجنك وخابزك يا اللي بتتعجل وبتتهم العلماء 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

الكالم ليس يف يف نفسك أهنم غافلون عن ملحظك العبقري، وسذج ال يدركون أن 
 !االستغاثة باحلي احلاضر القادر

 :قال الطوفي

 :اآلية ليست يف حمل النزاع من وجهني فإن قيل:"

 ].ونحن إنما نمنع االستغاثة بميتأن موسى حينئذ كان حيا، ] أحدهما:

أن استغاثة صاحب موسى به كان يف أمر ميكن موسى فعله، وهو إعانته على  والثاني:
ونحن إنما نمنع من االستغاثة بالمخلوق فيما يختص فعله خصمه، وهو أمر معتاد، ]

[، فال يقال: ياحممد اغفر باهلل عز وجل كالرحمة والمغفرة والرزق والحياة ونحو ذلك
 .]ألن ذلك شرك باإلجماعو أعطين ماال وولدا؛ ]يل، أو ارمحين أو ارزقين، أو أحييين، أ

بأن االستغاثة إذا جازت باحلي؛ فبامليت املساوي فضال عن  وأجيب عن األول:
 :؛ ألنه أقرب إىل اهلل عز وجل من احلي من وجوهأولىاألفضل 

 .أحدها: أنه يف دار الكرامة واجلزاء، واحلي يف دار التكليف

الطبيعة القاطعة عن الوصول إىل عامل اآلخرة، واحلي  أن امليت جترد عن عامل :الثاني
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 .متلبس هبا

 .أن الشهداء يف حياهتم حمجوبون، وبعد موهتم أحياء عند رهبم يرزقون :الثالث

أن ماذكرتموه أمر مجمع عليه، معلوم عند صغير المسلمين فضال عن وعن الثاين: ]
ب إليه فعل ما اختصت كبيرهم: أن المخلوق على اإلطالق اليطلب منه، وال ينس

 ]القدرة اإللهية به

وقد رأينا أغمار الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم واملعرفة يلوذون حبجرة النيب صلى [
اهلل عليه وسلم وال يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسلية: يارسول اهلل اشفع لنا، ياهلل 

 ..بربكة نبيك اغفر لنا

 .]وضة فضال ال حاجة بأحد من المسلمين إليهفصار الكالم في المسألة المفر [

وإذا مل يكن بد من التعريف هبذا احلكم؛ خشية أن يقع فيه أحد: فليكن بعبارة ال [
 ،]توهم نقصا يف النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال غضا من منصبه

مثل أن يقال: ما استأثر اهلل عز وجل بالقدرة عليه؛ فال يطلب من خملوق على 
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أو حنو هذا، وال يتعرض للنيب صلى اهلل عليه وسلم بسلب االستغاثة عنه اإلطالق، 
 .مطلقا وال مقيدا، وال يذكر إال بالصالة والسالم عليه والرواية عنه وحنو ذلك

 ."ادات من عنديهذا حاصل ماوقع يف هذه املسألة سؤاال وجوابا ذكرته مبعناه وزي

تم، وال تضليل، وال دخول يف النيات، انتهى كالم العالمة الطويف، دون تشنج، وال ش
 .وال تكفري، وال وسوسة

 .مسألة علمية، تتناول بعلم وفهم وإنصاف، وانتهينا

 

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 
 ،(التوحيد: يعني) السنة أئمة من وإمام كبري،  حنبلي عامل عن ننقل املنشور هذا يف -

 .هـ 656: تويف تيمية، ابن والدة قبل متوىف وهو
 .اهلل رحمه الصرصري يوسف بن يحيى اإلمام الشيخ وهو
 مليء وديوانه به، واملستغيثني وسلم، عليه اهلل صلى النيب مادحي أشهر من الرجل وهذا
 !كبري  كتاب  يف جلاءت هذا؛ فيها اليت أبياته نقلنا ولو هبذا،
 .ذلك ينكر -تيمية ابن يعين- وأنه ذلك، فيه ِشعره أن -اهلل رمحه- تيمية ابن صرح وقد
 

والاس   عن احلنابةل  ملنشور التاسع  تغاثةا

https://goo.gl/bBjd6p
https://goo.gl/bBjd6p


 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 هذا من فائدة ال أنه أعلم- تيمية ابن كالم  بنقل هذا يف علينا ترد أن يصلح ال لكن
 إال علينا يرد ممن خمالفينا من رأينا فما ولألسف معروف، كالمه  فإن ؛-به وسترد التنبيه
 ما على ال أذهاهنم يف ما على يردون ولكنهم ونعرفه، قرأناه الذي تيمية ابن كالم  بسرد

 .حبجج هلم أتيت   مهما تيمية ابن تقريرات عن خيرجون وال نقول،

 الرد ويف التعصب، يف ولكنها تيمية، ابن بتقريرات الرد نفس يف املشكلة ليست :وأكرر
 .النزاع حمل عن اخلروج ويف نقوله، ما على ال أذهاهنم يف ما على

 بالصرصري؟ االحتجاج وجه ما إذن- 

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 يف عليه اعرتض أو الصرصري، يف قدح حنبليا نعلم ال أننا -
 عليه، يثين ذكره من كل  بل ،-تيمية ابن غري- ذلك ديوانه
 يف سار هذا ديوانه أن أئمتنا كبارُ   ويصرح ديوانه، على ويثين

 .هذا نقل وسيأيت. بالقبول وتلقي الناس

 أقل على- والتوحيد للسنة واضحة خمالفة خمالفا أو عندهم، شركا فعله ما كان  فلو
 .غريه مع ذلك فعلوا كما  ديوانه، وعلى عليه أثنوا حني ذلك إىل ألشاروا ؛-تقدير

 

 بل ومعارضته، فيه الطعن عن مسكوتا فقط ليس ديوانه أن - 
 من إمجاعا هذا أليس الناس، يف سائر بالقبول متلقى بأنه مصرَّح

 !عصره أهل

 :-اهلل رمحه- الصرصري عن -اهلل رمحه- القيم ابن قال
 يف الشمس مسرية شعره سار الذي ،[قبوله على املتفق] وقته، يف السنة حسان(

 ،[اتفاق أي والعام الخاص قبوله على واتفق] اآلفاق،

3 

4 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 ،[العظام المجامع في ينشد يزل ولم[

 [:اإلسالم أهل من أحد عليه ينكر وال[

 اللغة في اإلمام] األنصاري، الصرصري منصور بن حيىي بن يوسف بن حيىي
 [(.(والتصوف) والزهد والسنة والفقه

 والسنة والفقه اللغة يف إمام: نفسك من وأنصف -اهلل رمحك- فانظر

 !واخلاص العام بني قبوله على متفق ِشعره

 العظام اجملامع يف ينش د يزل مل

 !اإلسالم أهل من أحد عليه ينِكر ال

 !صريحة استغاثة فيها األبيات عشرات به الشعر وهذا

 !!التوحيد بدهيات ومن عليه، جممع شرك هذا أن عن حدثين مث

 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 الصرصري بشعر تأثره -اهلل رمحهما- تيمية ابن شيخه عن القيم ابن حكى وقد -
 .حنيبه واشتد اإلسالم شيخ بكى حيث حتديدا، النبوي املديح يف

 :القيم ابن يقول

ع(  حيىي أبيات   ي نشدُ  ُمنشد ا -روحه اهلل قّدس- تيمية   ابنُ  اإلسالم شيخُ  مرة   ومس 
 :أّوهُلا اليت الصَّرصريِّ 

هُ  الع قيق   ذ ك ر   "  ؛" ت ذكارُهُ  فهاج 

 :قوِله إىل وصل فلّما

 واحل ـشا اجلوانحِ  بني ث ـوى   م ن يا

 ديــارُهُ  عليّ  بُعــــــد تْ  وإن مينِّ 

ا ــــائم   حببِّـــــك   قلب   على   عطف   ه 

 أعشارُهُ  ت صّدعتْ  تِصـــــْله ملّ  إن

 حْنـــب هُ  يقضي فيك، كئيب ا  وارحمْ 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

ا ، أسف   أوطارُهُ  انقضت وما عليك 

 وكلما الغـــرام، من يســــتفيقُ  ال

ــّتكت عنه حجبـــــــوك  أستارُهُ  هت 

 (.حالُه وت غّير ون حيُبه، بكاؤه اشتدَّ =

 !االستغاثة من شعره يف ملا القيم ابن من إقرارا هذا ليس :لك يقول من ستجد -

 .جداهلم من فائدة فال هؤالء جتادل ال :وأقول

 أو القيم ابن بإقرار معنيني هنا ولسنا منه، إقرارا ليس أنه نوافقكم :لهم سنقول بل
 .احتجاجنا موضع هو وليس خمالفته،

 به وصف وما بالقبول، متلقى وأنه والعام، اخلاص إقرار عن هو حكاه مبا حنتج بل
 .وغريها السنة يف اإلمامة من الصرصري

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 :فقال للصرصري فرتجم رجب ابن احلافظ وأما- 

 السائر الديوان وصاحب] العصر، شاعر الزاهد، الشاعر، اللغوي، األديب، الفقيه،"
 .وقته حسان كان  ،[وسلم عليه اهلل صلى النبي مدح في الناس في

 حيفظ كان  إنه: ويقال. واللغة الفقه وحفظ احلديث، ومسع بالروايات، القرآن وقرأ
 .بكماله اجلوهري صحاح

 .ذكاء يتوقد وكان

 [الغاية في ونظمه[

 [.مجلدا عشرين تبلغ وسلم عليه اهلل صلى النبي في مدائحه إن: ويقال[

 لطريقة حمبا قنوعا، صبورا، عفيفا، التالوة، كثري  االجتهاد، عظيم قدوة، صاحلا، وكان
 .ذلك في ويرخص السماع، معهم يحضر وكان وخمالطتهم، الفقراء

 أصول بذكر مملوء وشعره لها، المخالفين على منحرفا السنة، في شديدا وكان[
 [(.مخالفيها وذم أهلها، ومدح السنة،



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 شعره، يف طعن أيَّ  ترمجته يف رجب ابن يذكر ومل العظيمة، األوصاف هذه إىل فانظر
 !ذلك من شيء إىل إشارة أو استدراك، أو ذم، أو

 أو التحذير أو الذم من شيئا يذكروا أن املذهب أئمة من وبغريه به جيدر مما يكن أمل
 حال خصوصا وشعره، الصرصري على -تقدير أقل على- االعرتاض أو التنقص
 !؟-القصيد بيت وهي- وسلم عليه اهلل صلى للنيب ومدائحه ديوانه مدحهم

 ذم فيه ما يذكرون وال هلم، املدح إال العلماء تراجم يف يذكرون ال إهنم :قلت   وإذا
 .وطرائقهم العلماء تعرف وال الرتاجم، كتب  تعرف ال رجل فأنت= هلم

 .بنفسك وستعرف فيها، فانظر
 :رجب ابن فقال ؛-فضله من اهلل نسأل- اإلمام هذا خامتة عن وأما

 ،[السنة على بالموت وبشره] منامه، يف وسلم عليه اهلل صلى النيب رأى قد كان(
 [!حدث وقد. ]معروفة طويلة قصيدة ذلك يف ونظم

 عليه دخلوا فلما هبا، حيمى الشيخ كان  بغداد إىل الكفار وجنده هوالكو دخل وملا
 (.-عنه اهلل رضي-! شهيدا قتلوه مث بعكازه، منهم قتل إنه: ويقال. قاتلهم



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 سنة الحجاز لىإ توجهنا حين بها قبره وزرت. بها فدفن صرصر، إلى وحمل) :قال
 .انتهى(. وسبعمائة وأربعين تسع

 الثالثة التعليقات فانظر -أسلفتُ  كما  جدا كثيرة  وهي- شعره من مناذج عن وأما
 التوفيق وباهلل. األوىل



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 

  



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 
 من املتأخرين أئمة أكابر من وإمام كبري،  حنبلي عامل عن نقل   املنشور هذا يف -

 .املذهب يف التعويل كتبه  وعلى أصحابنا،
 دليل: )منت صاحب ،(هـ 1033: ت) المقدسي يوسف بن مرعي الشيخ العالمة وهو

 .النافعة الكتب من وغريها ،(الغاية) ومنت ،(الطالب
 .له وتعظيما تيمية ابن عن نقال احلنابلة أكثر من -اهلل رمحه- مرعي والشيخ

 .-عنه اهلل رضي- أهله هو مبا عليه والثناء ترمجته يف كامال  كتابا  ألف وقد

والاس   عن احلنابةل  ملنشور العارش  تغاثةا

https://goo.gl/Hd3jJd
https://goo.gl/Hd3jJd


 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 الشريعة أهل كالم  بني اجلمع يف -بعد يطبع مل- القدر عظيم كتاب  مرعي وللشيخ
 !احلقيقة وأهل

 من اجلائز فيه بنّي  ،(والقبور المشاهد زيارة في الصدور شفاء: )أمساه مهم كتاب  وله
 وأنكرها القبور، عند حتصل اليت واملخالفات البدع من كثري  على وتكلم واحملظور، ذلك

 بليغا، إنكارا
 [ذلك في وأحسن]

 من ذلك وغري هلا، والنذر عندها، والذبح عليها، البناء على للكالم أبوابا وأفرد
 .املخالفات

 [.الحمد وهلل داعون، وإليه قائلون، قرره بما ونحن]

: يف -العاشر الباب وهو- مهما كامال  بابا الكتاب هذا يف مرعي الشيخ عقد وقد هذا،
 ".الفوائد كثير  باب وهو: "وقال ،(وغيرها القبور عند والدعاء بالمقبور، االستغاثة)

 .-اهلل رمحه- وصدق

 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 الباب هذا مدار بل االستغاثة، يف تيمية ابن اإلسالم شيخ عن بالنقل مأله الباب وهذا
 .كذلك  كان  كتابه  وأكثر تيمية، ابن على

 ومرة الكتاب، أوائل يف مرة الشهرية، الزيارة مسألة يف تيمية ابن عن دفاع   هذا كتابه  ويف
 من فيه واشتكى ،-الكتاب من الثامن الباب وهو- الزيارة ملسألة عقده باب   يف

 المبطلين، وعادة الجاهلين، دأب هو كما: )قال املخالفني، وتنقيص الكلم حتريف
 (.المتعصبين وطريقة

 .باهلل إال قوة وال حول وال املستعان، واهلل عامل، منها يسلم مل ماضية سنة وهذه

 له تعرض وما قوله، يف العلماء من سلفه وذكر الزيارة، يف تيمية ابن قول حرر وقد
 .عليه الثناء يف وأطال لكالمه، وحتريف وافرتاء ظلم من الشيخ

 على فيه وقفت ملّا خمطوطا قرأته أين غري باز، ابن الشيخ له وقدم هذا، كتابه  طُبع وقد
 ،وسلم عليه اهلل صلى بالنبي توسل فيه مرعي الشيخ كالم يف احملقق من تصرف
  .قبل من هذا وكتبت



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 .الضرورة عند إال اجتاهه كان  أيا مؤدجل بتحقيق تُقرأ ال الشائكة الكتب هذه ومثل

 ؟(الصدور شفاء) مرعي الشيخ كتاب  عن الكالم هذا نقول ملاذا -

 وقرره، املسألة، يف تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم  نـ ق ل مرعي، كالشيخ  كبريا  عاملا ألن
 !وسلم عليه اهلل صلى بالنيب يستغيث نراه مث عنه، ودافع له، وانتصر

 .يقول ما يفهم ال العقل خمتل ساذج رجل أنه فإما

 .مكابر معاند أنه وإما

 من عند متعني كفره  بل عذره، يصح ال وِمثُله نفسه، رأي يف الشرك يف واقع أنه وإما
 .القول هبذا يقول

 ما غري على الكالم فهم أنه -االحتماالت بقية من وحاشاه به، نقول ما وهو- وإما
 .السلفيون يفهمه

 أصل بل هذا، حول تدور كلها  السلسلة بل مرعي، الشيخ به تفرد مما هذا وليس
 .هذا هو املسألة يف خوضنا



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 ![.افعله لهم نجّوز أو االستغاثة، إلى الناس ندعو أننا ليست القضية وأن]

 .املشكلة غري باأللفاظ ونأمرهم -مرارا صرحنا كما- ذلك عن العامة ننهى بل

- وِعلِمهم عليه، تواطئهم مع خصوصا احملامل، أحسن على العلماء كالم  حنمل ولكن]
 !وتقريره إياه، نقلهم بل تيمية، ابن بكالم -يقينا

 .ولعله لعله،: لقلنا= اثنني أو واحد من هذا وقع فلو

 .عادة ميكن فال= واإلطباق والتتابع التواطؤ أما
 يطلق ومل املسألة، يف وفّصل املشروعية، عدم أو بالتحرمي صرح منهم؛ صرح ومن

 وحسبنا املستعان، واهلل. -اهلل شاء إن- وغريه بدران ابن عن نقله سيأيت كما  التكفري،
 [.الوكيل ونعم اهلل
 ويسيء الع نت، للمسلمني ويبغي ،النزاع محل خارج يردّ  من -أخي يا- يغرنك فال

 ببدهيات اجلهل أو بالشرك، ويتهمهم املذاهب، مجيع من الدين وأئمة العلم بأهل الظن
ا شذوذ، إال به يقل مل قوال لينصر التوحيد؛ ومبادئ وقطعياته الدين  ال من به تفرد وفهم 
 .به عربة

 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 .مرعي الشيخ استغاثات من صور التعليقات يف -

 عن تصدر ألفاظ حول بعُد، يطبع مل خمطوط من للشيخ مهم كالم  فيه آخر وتعليق -
 .بكثري فيه حنن مما أشد هو فيما الكفر، توهم الصوفية،

 وإلخواننا لنا ونسأله املستعان، واهلل. الباب هذا يف التعامل يف العلم أهل منهج بيان وفيه
 .والبصرية التوفيق

 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 احملققني ومسلك العلماء، بعض من الصادرة الكفرية األلفاظ حول املهم مرعي الشيخ كالم
 . أمحر خط حتته فيما ركز.حياهلا



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 

 

 
 رمحه- اللبدي الغني عبد العالمة وهو حمقق، حنبلي عامل عن نقل   املنشور هذا يف -

 .-تعاىل اهلل

 :فقال مفصال، حسنا تقريرا املسألة قرر وقد

 وحنو احلوائج، قضاء سؤاهلم: وهي ،بهم غيراالستغاثة بالصالحين التوسل أن اعلم"
 .ذلك

الاس   بةل و ملنشور احلادي عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/4PcTj4
https://goo.gl/4PcTj4


 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 [اتفاقا مذموم هذا بل]

 (.باهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل، فاسأل سألت إذا:)الرتمذي حديث ففي

 :أمور ثالثة من خيلو ال ويل؛ أو بنيب استغاث من أن :والحاصل



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 ،(املخطوط يف كذا) الرف كأصحاب  املخلوقني بأفعال املتعلقة األمور من كانت  إن مث
 .قلوهبم عليه يعطف أن تعاىل اهلل يسأل أن فالالئق= األمور ووالة
 .انتهى(. -تعاىل اهلل محهر - النووي ذكره كما  ،فمذموم عليهم؛ واالعتماد سؤالهم وأما

ع ل :التفصيل هذا إىل فانظر  .واحد حكم لهما األولين القسمين ج 

 .خمتلفا حكما له أن على فدل ؛-الدعاء طلب وهو- الثالث وأفرد

 !حرمة وال بشرك عليه يحكم لم ثم

 (.مذموم) بأنه احلوائج قضاء سؤاهلم حكم عن عرب وقد

 .والكراهة التحريم بين مشرتك لفظ وهو
 األمور والة سؤال لفه األمور، كوالة  الدنيا أهل سؤال على حكم( مذموم) اللفظ وهبذا

 !شرك؟
 فإنه هذا فاحفظ. الدعاء طلب: وأقسامها االستغاثة معاين من أن :كالمه  فوائد ومن
 .مهم
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 يف املخطوط من اللبدي كالم  صورة
  .التوفيق وباهلل. األول التعليق
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 حبييب انت عشان وتفضل

 تيمية ابن تعظيم على اللبدي من نص
 ُشنع ما أكثر من مسألة يف عنه والدفاع

 !تيمية ابن على

 وهو حنبلي كل  فيعرفها اللبدي مكانة وأما
 دليل على النفيسة احلاشية صاحب
 يف له األشقر الشيخ ترمجة وانظر الطالب،

 .حتقيقها مقدمة
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 وحمققه، وحمرره، ناشره، هو بل املذهب، أئمة أعظم أحد عن نقل   املنشور هذا يف -
 (!458: ت) -عنه اهلل رضي- يعلى أبو القاضي اإلمام وهو وركنه، ورأسه،

  .به تعاىل اهلل يفتح مبا نعقب مث النقل مع أدعكم

الاس   بةل و ملنشور الثاين عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/bwN5LS
https://goo.gl/bwN5LS


 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 :منها وكان مكة، من عليه وردت عديدة مسائل عن يعلى أبو القاضي سئل)

 ؟(علي أو محمد: )عثر إذا اإلنسان قول يف تقول ما -

 فال ميتان، ومها تعاىل، اهلل من الغوث ألن ؛[مخطىء فهو] االستغاثة؛ قصد إن: فقال
 .انتهى(. غريه على اهلل تقدمي جيب وألنه منهما، الغوث يصح

 :التعليق -
 النقل؟ هذا نقل الذي من أتدرون -    1  

 -تعاىل اهلل رمحه- القيم ابن
 يعقب مل بل ،العقيدة في والتمييع بالتساهل القاضي اتهم وال تشنج، نره مل مث

 !واحدة بكلمة
 .القيم ابن من إقرار هذا إن :أقول لست
 .األسوياء يفهم كما  يفهمون ال بقوم ابتالنا اهلل ألن هذا على وأنصّ 

 احلقيقي، ناشره وهو بإطالق، املذهب أئمة أكرب أحد هو هذا؛ يعلى أبو -     2   
 .الركني وركنه

 .هو من لتعرف ؛(الحنابلة طبقات) يف ترمجته تقرأ وليتك
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 الشام، من كتبا  يطلب أرسل مصر؛ يف سجن ملا تيمية ابن اإلسالم شيخ أن ويكفيك
 !يعلى أيب كتب  بعض منها وكان

 !قرنني من بأكثر تيمية ابن والدة قبل: أي هـ، 458 متوىف يعلى أبو -    3   
 العبيدية والدولة والصوفية باألشعرية تأثرهم وال املتأخرين، بدع عن نتكلم فلسنا

 للبدع متريرهم وال للوهابية، مناكفتهم وال التيميني، مع خصوماهتم وال واملهلبية،
 .والفهم العلم يف له قيمة ال من اليوم يروجه مما ذلك وحنو الفقه، باسم االعتقادية

 .فتأمل(! علي يا: )فيه بل وسلم، عليه اهلل صلى بالنيب خاصا ليس السؤال -     4   

 يعلى؟ أبو حكم مباذا -     5  

 [(.مخطىء فهو] االستغاثة؛ قصد إن) :قال

 !القصد عن استفصل :البداية في إذن

 .بحال يقرونه وال فهمه، يريدون وال اليوم، المتعصبون يعقله ال ما وهذا

 !مخطئ فهو: قال :وثانيا
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 !القصد هذا مع حتى بالفسق، وال بالشرك، يحكم فلم

 !يكّفر مل من يكّفرون قد بل خالفا، فيه يقبلون وال واحدا، قوال هبذا يكّفرون والقوم

 !القائل خطّأ لكنه :لي ستقول -    6   
 .مللنا حىت ذلك على ونصصنا خنطئه، -واهللِ - وحنن :لك وسأقول

 !خيطئه؟ ال الذي ذا ومن
 خطأ، هذا أن في ليس كالمنا:  الكريم أخي يا]

 [.ذلك عن النهي في وليس 
 :في كالمنا] -

 الفقهي سياقها من املسائل إخراج
 املسائل تضخيم
 القرون عرب املعتربون العلماء قاله وال السياق، يقتضيه ال مبا عليها احلكم يف التنطع
 للكفر موجب بال الناس تكفري إنكار
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 الدنيا قامت= املذاهب كل  يف العلماء يفصل كما  وفّصلنا بإطالق، الكفر نفينا فلما -
 من ذلك وغري ونسوغه، الشرك إىل ندعو بأننا اهلل يتقون ال من واتَـّه م نا تقعد، ومل علينا
 .يوم كل  تراها اليت السوء هتم
 [.بيناه فيما بل التخطئة، يف ليس اخلالف أن نكرر زلنا وما

 ؟التفصيل بهذا هؤالء نفوس تطيب هل

 !واهلل ال
 ؟تكفير دون واإلنكار بالتأثيم نفوسهم تطيب هل

 !البيت ورب ال
 وخاصهم، عامهم: املسلمني وكّفروا وأعراضهم، وأمواهلم الناس دماء   هبذا استباحوا قد بل

 !العلم بدايات يف للصغار ذلك ولقنوا هم، يفعلون كما  الناس يكفر مل من وكّفروا
 !؟فيه نحن مما هذا فأين

 .كافر  فهو نفسه قتل من أن مصر يف العوام عند شاع مبا ذلك يذّكرين -    7   
 !!مباح ذلك أن ظنوا= كافرا  ليس: هلم قيل فلما
 .الكبائر أعظم من النفس قتل :قلنا أننا مع
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 من ولغريه، له حقوق ذلك على سيرتتب ألنه مسلم؛ أنه معرفة من بد ال لكن
 .ذلك وغري ومرياثه ودفنه عليه والصالة وتكفينه تغسيله
 لئال ؛كافر  المنتحر أن يظنون وندعهم ذلك عن نسكت أن الذريعة سد من أف كان
 !!بكافر ليس: قلنا لو ينتحروا

 وال االستغاثة، يف وليس كلها،  املنظومة يف -الكرمي الفاضل أيها يا- اخللل -    8   
 !النمص وال التربك، وال التوسل، يف

 وألفاظهم الفقهاء تصرفات وعن الفقه عن أجانب متنطعين، قوم في الخلل
 .وتعاملهم وكتبهم

 !اآلن تراه ما ذلك عن نتج
 :كثيرة  وأمثلته

 األكثرين، عند مستحب أو مباح وهو.. للشرك ذريعة أو شركا جعلوه فالتوسل
 !بالكراهة وقيل

 .األمة مجاهري قول وهو.. فيه وشددوا ذريعة أو شركا وعدوه أنكروه والتربك
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 وعن والتحرمي، الكراهة بني فيه خمتلف وهو.. الزنا من أعظم جعلوه اهلل بغري واحللف
 .وسلم عليه اهلل صلى بالنيب احللف جواز -أصحابه من كثير  واختاره- أمحد اإلمام

 !الزنا من أعظم وجعِله= والتحرمي الكراهة يف خالف بني الفرق فانظر

 بني أنه على املذاهب كل  من الفقهاء ومنصوص.. بإطالق شركا جعلوه اهلل لغري والنذر
 !تيمية ابن ومنهم والتحرمي، الكراهة

 قوالن ومها والتحرمي، الكراهة بني فيه خمتلف وهو.. بإطالق شركا جعلوه بالقرب والطواف
 .أمحد مذهب يف

 !منثل؟ ومب نقول، ماذا

 :السائغ اخلالف يف واإلنكار فقهية، مسائل يف التنطع يف ذلك مثل وُقل

 يف التدليس يف وتطبع تؤلف تزال ما واملؤلفات كثريين،  عند واحدا قوال واجب فالنقاب
 !اخلالفات أشهر من فيه واخلالف.. املسألة

 .ذلك خالف على األربعة واملذاهب واجبة، املسجد ومجاعة
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 واملذاهب زماننا، قبل اهلل خلقه عامل به يقل مل كبرية  وكونه.. كبرية  بل حمرم واإلسبال
 .للخيالء إال التحرمي عدم على تيمية وابن األربعة

 .كثريا  ذلك يف كتبنا  وقد تتبعناها، لو األمثلة وعشرات

 .وثالث ومسألتني مسألة يف وليس كلها،  املنظومة يف فاخللل -

 باهلل وتقسم وتنقله، بذلك، وتصرح القبور، وبدع االستغاثة، تنكر حني وهكذا -
 داعية أنت: لك يقال= ذلك تنكر إنك ومسموعة مكتوبة الوسائل بكل وتقول عليه،

 !فتنة باب وفاتح للشرك

 وتستفصل، القرون، عرب األمة فقهاء ينكر كما  تنكر بل تكفرييا، لست ألنك ملاذا؟
 .املستعان واهلل. وأهله الفقه عن األجانب إطالقات تطلق وال
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 عصرنا من القريبني احلنابلة أشهر أحد ،الحنبلي الدومي بدران بن القادر عبد العالمة
 ومعرفة مذهبنا على واسع واطالع   وتقريبه، ونشره باملذهب كبرية  عناية وله ،1346: ت
 .يطبع مل وبعضها الفنون، من عدد يف كثرية  كتب  وله به،

 ال ،(حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل) امسه مهم كتاب  بدران والبن
 .حنبلي عنه يستغين

الاس   بةل و ملنشور الثالث عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/nBEaHZ
https://goo.gl/nBEaHZ
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 وثناء تيمية، البن تعظيما الناس أكثر من -الحنابلة من كغيره- بدران ابن وكان]
 .عنه مشهور معروف هو كما  واعتقاده، كتبه  وعلى عليه

 بن محمد الشيخ على مشهور ثناء وله السعودية، بالدولة قوية عالقة على كان  بل
 [.الوهاب عبد

 ؟االستغاثة من موقفه عن ماذا -

 .بنصها ننقلها االستغاثة يف فتوى بدران البن

 .التعليقات يف صورهتا نضع ديوانه يف استغاثة وله
 :فتياه أما -

 يا: ]ويقول ،صاحل قرب عند يقف فيمن العلماء حضرات رأي ما: السائل فقال
 [..سيدي يا مدد ولدي، اشف كربي،  فرج أغثني، فالن سيدي

 يشرعه؟ مل شيء هو أم اهلل، رسول أصحاب به وعمل اهلل، شرعه دعاء أهذا
  مباح؟ أم حمرم، أم ،[كفر  أهو: ]مشروعا يكن مل وإذا
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  :فأجاب
 كربه،  ويفرج يغيثه، الذي هو فالن سيده أن" يعتقد" القائل ذلك كان  إن)]

 بشرع العارفين المؤمنين باتفاق كفر  فقد عنده؛ من بالمدد ويمده ولده، ويشفي
 له سّوله ما جيعل ممن القائل، ذلك شاكلة على هو من عند إال ،[المرسلين سيد

 (.هبل اعل: )القائل قول مقلد ا اهلل، دون من يعبدهم أرباب ا له فاختذ دين ا، الشيطان

 العوامل وممد واألمراض األسقام من والشايف الكروب ومفرج املستغيثني غياث فليس
 خملوق ا وصف فمن صفاته، ويف ذاته ويف أفعاله يف له شريك ال وحده اهلل إال كلها؛
ا، هلل جعل فقد وصفاهتا؛ الربوبية أفعال من شيئا إليه ونسب  سبيل سبيله وكان شريك 

 إال لك، شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك: )التلبية يف يقولون كاتوا  الذين املشركني
ا  (.ملك ما تملكه لك، هو شريك 

 [.جائز غير فذلك الدعاء؛ مجرد قصده كان  وإن]
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 ومتحل تأول منهم؛ أحد ا خاطبت وإذا احلق، إىل إرجاعها شيء أصعب الفرقة وتلك
 أنزل ما اتبعوا لهم قيل وإذا. )وهبتانا زورا نقيصة بكل الناصح ورمى وأزبد، وأرغى

 .انتهى(. اآلية( ءاباءنا عليه ألفينا ما نتبع بل قالوا اهلل

 اشف كربي،  فرج أغثني،: )األلفاظ هبذه الدعاء قصده بني تفصيله إىل فانظر -
 ويشفي يغيثه الذي أن القائل اعتقاد وبني.. به يكّفر فلم ؛(سيدي يا مدد ولدي،

 .كفر  فهذا الصاحل؛ ذاك هو ذلك وحنو ولده

 الذي املتحنبل، البيطري صاحبنا ومنهم التكفرييني، نفوس به تطيب ال التفصيل وهذا
 وأجرى! الدعاء إال قصدت ما: الشخص قال ولو ُكفر  بعينها املسألة هذه أن على أصر
 !!وغريه كاخللويت  العلماء حق يف حىت ذلك

 التكفري أن على ليدل الوهاب؛ عبد بن حممد الشيخ على وثنائه بدران بابن حيتج راح مث
 !بدران ابن عند مرضي احلنبلي للمذهب نسبته يريد الذي
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 ملذاهب وينسبها بدعته يلقنك أو عليك، يدلس أحد ا تد ع وال -اهلل رمحك- فافهم
 .املعتربة األمة

 العالمة للشيخ طويل مدح منها عديدة، مدائح فيه شعر، ديوان بدران والبن هذا -
 .السلسلة هذه يف عنه سننقل الذي الشطي حسن

 على بدران ابن بثناء فرحا يطري التكفريي املتحنبل ذاك رأيت ألنين هذا؛ ذكرت وإمنا
 .املسائل هذه يف يقول مبا قائل بذلك بدران ابن وكأن الوهاب، عبد بن حممد الشيخ

 يف صورهتا سأضع وسلم، عليه اهلل صلى بالنيب واستجارة استغاثة الديوان هذا ويف
  .التوفيق وباهلل. االول التعليق
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  ملسو هيلع هللا ىلص بالنيب بدران ابن استغاثة
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 يف مهمة وحتقيقات ،الحنبلي تيمية ابن اإلسالم شيخ عن نقوالت املنشور هذا يف

 عليك لكن كثرية،  إشكاالت لك وحيل اجلمود، عن( فهمها) يزيلك االستغاثة مسألة

 ] [. العالمتين هاتني بني سأضعها اليت خصوصا وتأملها، العبارات بفهم

الاس   بةل و ملنشور الرابع عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/wnXuJF
https://goo.gl/wnXuJF
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 لتحرير مرارا؛ شيخال عن النقل سنكرر القضايا؛ تلك ومناقشة املنشورات هذه يف وحنن
( احلقيقيني) احلنابلة ماءعل تعامل كيفية  ولبيان خمالفيه، وبني بينه النزاع وحمل أقواله،

 الضيق الفهم عن يدابع فهموه؛ وكيف ورأيه، الشيخ كالم  مع عليهم واملعول واملعتربين
 .المعاصرة السلفية تعنت وعن اجلهال، من

 ُشوه الذين ةاحلنابل وعن الشيخ، عن دفاعا املنشورات، هذه مقاصد أهم من وهذه
 .عليه وافرتي مذهبهم

 :النقلين هذين مع أدعكم واآلن -

 :اإلسالم شيخ قال    : األول النقل

 ذلك، وحنو به والتوسل شفاعته من: واإلمجاع والسنة بالكتاب ثبت مبا أقر من وأما)
 إال تطلب ال اهلل إال عليها يقدر ال اليت األمور وإن] اهلل، إال يدعى ال: قال ولكن

= ذلك وحنو النبات، وإنبات املطر وإنزال القلوب، وهداية الذنوب، غفران: مثل ،[منه
 ... أيضا املسلمني بني فيه نزاع ال مما هذا بل ذلك، يف مصيب فهذا
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 إثباهتا، جيب: والسنة بالكتاب الثابتة[ فاملعاين]

 نفيها جيب:والسنة بالكتاب املنفية[ واملعاين]

 اهلل صلى ورسوله اهلل كالم  يف وجدت إن[: وإثباتا نفيا المعاني على الدالة والعبارة]
 إقرارها، وجب وسلم؛ عليه

 رجع وإال حكمه، عليه رتب[ ]ذلك من مراده وظهر أحد، كالم  في وجدت وإن]
 [. إليه فيه

 (.فضلك من األقل، على مرات ثالث السابقة الفقرة كرر)

 بعض لكن صحيح، معىن هلا عبارة وسلم عليه اهلل صلى ورسوله اهلل كالم  يف يكون وقد
. فهمه عليه يرد فهذا وسلم؛ عليه اهلل صلى ورسوله اهلل مراد غري تلك من يفهم الناس
 منافق وسلم عليه اهلل صلى النيب زمن يف كان  أنه: }الكبري معجمه يف الطرباين روى كما

 عليه اهلل صلى اهلل برسول لنستغيث بنا قوموا: الصديق بكر أبو فقال املؤمنني يؤذي
 وإنما بي، يستغاث ال إنه: ]وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال املنافق، هذا من وسلم

 [{باهلل يستغاث
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 ما منه يطلب أن: وهو الثاني، المعنى وسلم عليه اهلل صلى النبي به أراد إنما فهذا]
 ،[اهلل إال عليه يقدر ال

 عن البخاري صحيح يف كما  به، ويستسقون الدعاء منه يطلبون كانوا  فالصحابة وإال
 عليه اهلل صلى النبي وجه إلى أنظر وأنا الشاعر قول ذكرت ربما: }قال عمر ابن

 بوجهه الغمام يستسقى وأبيض: ميزاب له يجيش حتى ينزل فما يستسقي، وسلم
 .طالب أيب قول وهو ،{لألرامل عصمة اليتامى ثمال*** 

 :تعاىل اهلل أمساء يف املصنفون العلماء قال وهلذا
 [اهلل إال[ اإلطالق على] مغيث وال غياث ال أن يعلم أن مكلف كل  على يجب]

 عنده فمن غوث كل  وأن

[(. جماز ولغريه وتعاىل، سبحانه له فاحلقيقة غريه؛ يدي على ذلك جعل كان  وإن]
 .انتهى
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 ] [. بين فيما جيدا وتأمل القراءة، كرر:  فضلك من

 :النقل هذا من يستفاد ومما
 غري حمتملة دامت ما باأللفاظ، املتكلم إىل حتديدها يف واملرد املعاين، إىل النظر أن :أوال

 .الداللة ظاهرة
 :قال وهلذا

 فيه رجع وإال حكمه، عليه رتب ذلك؛ من مراده وظهر أحد، كالم  يف وجدت وإن)
 (.إليه
 :قوله وهو فيها، التكفري ومناط االستغاثة، مسألة يف العام الضابط بيان :ثانيا

  اهلل، إال[ اإلطالق على] مغيث وال غياث ال أن يعلم أن مكلف كل  على جيب)

 عنده فمن غوث كل  وأن

 (.جماز ولغريه وتعاىل، سبحانه له فاحلقيقة غريه؛ يدي على ذلك جعل كان  وإن

 دليل ال مشروع، غري حمرم، بدعة،: فيه يقال فروعي، نقاش هذا؛ اعتقد من مع فالنقاش
 .وهكذا.. سببا كونه  على
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 (.ذلك وحنو وقطعيا، أكرب، شركا: )وليس

 أكابر من مبحضر -اهلل رمحه- الشيخ من عملي تفصيل النقل وهذا    :الثاين النقل

 منهما اثنان الكبار، اإلسالم حفاظ ومن معظِّميه من ثالثة عنه ينقله وقته، علماء

 ابن احلافظ من أدراك وما- الهادي عبد ابن والحافظ كثير،  ابن الحافظ: له تالمذة

 .الحنبلي رجب ابن والحافظ ،-حتديدا االستغاثة مسألة يف اهلادي عبد

 أوله، وال استشكله، وال انتقده، وال! حبرف يتعقبه مل وكلهم اللفظ، بنفس نقله وكلهم

 .فتأمل! عنه ثبوته يف طعن وال استغربه، وال

 وال المعاصرة، السلفية مشايخ من أحد ينقله لم: الخطير المهم النقل وهذا]

  ![يذكره ال عرفه ومن بينهم، معروفا وليس عنه، أجاب
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 :-اهلل رمحه- قال كثري،  ابن كالم  من اآلن وأنقله
 ابن يف وكالمه ،-تيمية ابن: يعين- الدين تقي الشيخ على بالقاهرة الصوفية شكى)

 جملس، له فعقد الشافعي، القاضي إىل ذلك يف األمر فردوا الدولة، إىل وغريه؛ عريب
 شيء، منها عليه يثبت فلم بأشياء، عطاء ابن عليه وادعى

 :قال لكنه
 باهلل، إال يستغاث ال
 ،[العبادة بمعنى استغاثة وسلم عليه اهلل صلى بالنبي يستغاث وال]

 ،به يتوسل ولكن
 [.اهلل إلى به ويتشفع]

 .شيء هذا يف عليه ليس: قال احلاضرين فبعض
 !أدب قلة فيه هذا أن: مجاعة ابن الدين بدر القاضي ورأى

 قد: القاضي فقال الشريعة، تقتضيه ما معه يعمل أن: القاضي إىل رسالة فحضرت
 (.ملثله يقال ما له قلت
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 (!االستغاثة) لفظ في تيمية ابن من التفصيل هذا إلى فانظر-
 الشركي املعىن يف متعينا ليس اللفظ هذا وأن به، نقول ما وعني القصيد، بيت وهذا

 .الباطل
 !اللفظ في ويفّصل بجوازهما، يقول هنا والشيخ والتشفع، التوسل: معانيه من بل

 .مجاعة ابن ومنهم وقته، علماء كبار  من خصومه مبحضر ويقوله

 هذا مع وبينه بينهم خالف ال أن ويرى التفصيل، هذا على الشيخ يقر وبعضهم
 !التفصيل

 !!أدب قلة فيه أن مجاعة ابنُ  ورأى

 والعلماء الباطل، املعىن يف متعينة االستغاثة جيعل ال مهم، تفصيل فهذا :كان  ما وأيا
 يف السلفيني نفوس به تطيب ال وهذا استشكلوه، وال يتعقبوه، ومل تيمية، ابن عن نقلوه
  .زماننا
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 :بديع تقرير يف آخر، موضع يف تيمية ابن قول ؛(التأصيل) هذا يؤكد ومما -

 املتكلم مراد فهم املقصود فإن قبيحا؛ غلطا الناس من كثري  فيه يغلط مما املوضع فهذا)
 .املتكلم عناه بالذي إخبارا كان=  وكذا كذا  اللفظ معىن: قيل فإذا بكالمه،

 . املتكلم على كذبا  كان=  مطابقا اخلرب هذا يكن مل فإن

 [.متعددة بطرق المتكلم مراد ويعرف]

 .املعىن ذلك بإرادة يصرح أن :منها

 تصحب بقرينة تبّين وال] بالوضع، ظاهر معىن له الذي اللفظ يستعمل أن :ومنها
 أراد إمنا أنه على يدل ما بكالمه حف إذا فكيف ،[المعنى ذلك يرد لم أنه الكالم

لَّم  } كقوله  له؛ وضع وما حقيقته،  عيانا ربكم ترون إنكم" و ،{ت ْكِليما ُموس ى اللَّهُ  و ك 
 عبده بتوبة فرحا أشد اهلل" و ،"سحاب دونها ليس الظهيرة في الشمس كماترون

 منها، فأيس وشرابه، طعامه عليها مهلكة دوية بأرض راحلته أضل أحدكم من
 هذا من عبده بتوبة فرحا أشد فاهلل رأسه، عند راحلته فإذا استيقظ؛ ثم فنام،

 ".براحلته
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 لفظه حقيقة عليه دل مبا مراده عن أخرب فإذا املتكلم، مبراد فيه السامع يقطع مما فهذا
 مل مبا كالمه  تأول إذا وأما إخباره، يف صادقا كان=  له املؤكدة القرائن مع له وضع الذي
 .عليه كذب  مراده هذا بأن فإخباره ؛[عليه يدل ما به اقترن وال] لفظه عليه يدل

 باحلمل؟ تعين ما: له يقال وكذا، كذا  على اللفظ حيمل :القائل فقول

 اللغة، كتب  موضعه مجرد نقل فهذا المعنى؟ لهذا موضوع اللفظ أن: به أتعني]
 [.لحملك أثر فال

 قول فهذا عليه؟ حملته الذي المعنى ذلك أراد المتكلم أن اعتقاد: به تعني أم]
 [.أراده المتكلم أن على يدل بدليل تأت لم إن مفترى، كذب  وهو علم، بال عليه

 وهذا معناه؟ ذلك أن اعتقدت سمعته فإذا معنى، له أنشأت أنك: به تعني أم]
 المعنى، ذلك أراد بأنه المتكلم عن أخبار إما فالحمل ترده، لم وإن قولك حقيقة

 وإما المتكلم، لفظ من المفهوم هو المعنى ذلك كان  إن صادق إما الخبر فهذا
 هذا في اللفظ ذلك الستعمال إنشاء وإما عليه، يدل لم لفظه كان  إن كاذب
 .انتهى[(. الغير كالم  في ال أنت تنشئه كالم  في يكون إنما وهذا] ،[المعن
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 وعالم الناس، كالم  يُفه م كيف  لتفهم مسألتنا على ونزّله ،جيدا الكالم هذا فتأمل
 !حُيم ل

 يستدل إمنا مث واملقالية، احلالية بالقرائن الداللة وختتلف" :أيضا اإلسالم شيخ وقال -
 حاجة بنا يكن مل= يقينا مبقصوده العلم أمكن فإذا يعرف، مل إذا الرجل مقصود على
 إذا كما  الظاهر، تخالف إرادة قائله من تقبل ال ما األمور من لكن] الشك، إىل

 [".ونحوها األقارير في كما  العباد، حقوق به تعلق

 يف ال وحنوها، األقارير يف العباد، حقوق يف الظاهر، خالف إرادة من مُينع مىت :فانظر
 .العلماء كبار  ألفاظ يف خصوصا التكفري، مسائل

 .املستعان واهلل األمة، هبم ابتليت الذين التكفرييون يعقله ال ما وهذا
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 املدقق احملقق العالمة الشيخ عن منقول عملي، وموقف نظري، تقرير املنشور هذا يف
 الفائقة الرائقة الفقهية احلاشية صاحب وهو ،الشطي حسن: زمانه يف احلنابلة مرجع

 (.الفتح مولي منحة)

 

الاس   بةل و ملنشور اخلامس عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/JQfazx
https://goo.gl/JQfazx
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 ابن من موقف للتكفرييني املعارضني احلنابلة لبعض أن يزعم البعض لكون نظرا- وبداية

 والشيخ فيه، طاعن أو تيمية البن معاد مطلقا حنبلي يوجد ال :مرارا قلت فقد -تيمية

 يف املذكورة، حاشيته من موضع يف قال فقد تيمية، ابن على كبري  ثناء له الشطي حسن

 :سؤال جواب

  املذهب؟ أئمة ِمن يُقلِّد م ن: املذكورُ  استشارين مث)

 فإنَّه ،-مأواه اجلنة   وجعل ثراه اهلل طيَّب- تيمية   ابن   اإلسالم شيخ   يُقلِّد   أنْ  عليه فأشرتُ 

 زمان كل  يف يطلب: يقول -ضرحي ه اهلل نوَّر- اإلسالم وشيخ...  األئمة أجلِّ  ِمن

 طول صاليت يف له مقلِّد وإينِّ  بذلك، جدير فهو يُقلد ه أنْ  حنبلي لكلِّ  فينبغي حبسبه،

 (!حيايت

 بتقليد للمستفيت ونصيحته املذهب، خالف على له وتقليده للشيخ تعظيمه إىل فانظر

  .تيمية ابن
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 :املقصود إىل ولنعد

 االستغاثة؟ من الشطي حسن الشيخ موقف ما

: مثال يقول أن هو بالصاحلني التوسل: تنبيه: الشارح قال) -اهلل رمحه- قال-      ١
 تقضي أن بفالن أو وسلم، عليه اهلل صلى حممد بنبيك إليك أتوسل إين اللهم

 ولدي، رد أو مريضي، اشف فالن يا: يقول كأن  ؛االستغاثة غير وهو] حاجيت،
 قال وكذا إمجاعا، حرام -المدخل في الحاج ابن قال ما على- وهي ذلك، وحنو
 [(.ملسو هيلع هللا ىلص بالنيب االستغاثة جوز أنه إال السالم، عبد ابن العز
 .نظريا االستغاثة حكم فيه يبني الشطي، الشيخ من التقرير فهذا

 :وبغريها هبا املسلمني يكّفر ممن العملي موقفه ولننظر
- عليه ويقرظ فيه، لينظر حسن؛ للشيخ كتابا  القوم هؤالء رؤوس بعض أرسل -      ٢

 لكتبهم تقدميه على هؤالء حرص مع الشيخ مكانة يف والطعن األكاذيب عن حدثين
 مقاالته رد له يتيسر فلم شديد، مرض يف الشيخ کان  الوقت ذلك ويف ،-وتقريظها

 :ملخصه ما الكتاب آخر يف فکتب بالتفصيل،
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 بعض ارتکبها بأمور متعلقة شرعية مسائل على املشتملة الرسالة هذه على اطلعت قد) 
 وقد ،التأمل عند حسنا يکون رمبا[ وبعضها] ،[أصال الکفر توجب ال] جهال، الناس

 وأمواهلم دمائهم حبل وحکم الرسالة، هذه حمرر عبدالوهاب ابن بفعلها أکفرهم
 ظنه وسوء وتوغله جهله عن منبئة ،[الشرعية النصوص ظواهر من تخيلها بمفاهيم]

 (.کفر  فقد مؤمنا کفر  من فإن ؛[االعتقاد هذا اعتقد من على اهلل فلعنة] باملؤمنني،

 !بذلك املسلمني كّفر  من على نكريه وشدة للتحرمي، تقريره بني ،وقارن فانظر
 :عامية امرأة مع مسألتنا يف للشيخ عملية ممارسة وهذه -      ٣ 

 :حفيده يقول
 سيدي يا: "تقول عجوزا فسمع الشام، يف أمية بين جامع املذکور اجلد دخل ومرة)

 اإلهلي، باألدب الئق وغري مشکال، بظاهره اللفظ هذا فوجد ،"بنتي لي عاف يحيى
 [.بنتي لي عاف يحيى سيدي بجاه قولي أختي يا: لها وقال بالمعروف فأمرها]

 صحة عن فأفصحت] تعاىل، اهلل إىل مين أقرب هو ولکن أعرف، أعرف،: له فقالت
 وجه على القول هذا منها صدر وإنما وحده، تعالى اهلل هو الفعال أن من عقيدتها
 [.منه مطلوبها بحصول تعالى اهلل إلى والتوسط التوسل
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 [(.عقيدتها بصحة لعلمي ترکتها :الجد فقال]

 مقتضى على لفظها حيمل ومل يكّفرها، مل أنه إال باملعروف، وأمرها الشيخ، أرشدها فهنا
 أو فهمه للتكفرييني ميكن ال ما وهذا. بقصدها إفصاحها مع خصوصا الظن، سوء
 .آمني وكرمه، مبنه شرهم املسلمني اهلل كفى.  قبوله
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 عبد الفالح أبو الفقيه العالمة: احلنابلة فقه يف مرعي للشيخ( الغاية) منت شراح من
 .-اهلل رمحهما- العماد ابن الحي

 شرحه يف االستغاثة مسألة حبث وقد

 السالم عبد وابن املالكي، احلاج ابن قرره ما فيها ونقل التوسل، وبني بينها والفرق هذا،
 [!بالتكفير فيها يقل ولم] الشافعي،

الاس   دس عرش عن احلنابةل و ملنشور السا تغاثةا

https://goo.gl/gmqRdA
https://goo.gl/gmqRdA
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 مالكي عن ينقل وذهب أصال، تيمية ابن الدين تقي الشيخ كالم  فيها ينقل مل بل
 !التوسل مسألة يف تيمية ابن عن نقل املوضع نفس يف أنه مع وشافعي،

 مسألتنا؟ يف قال فماذا

 .األول التعليق يف صورته وسأضع بعد، يطبع مل الكتاب ألن املخطوط من النقل

 إليك أتوسل إين اللهم: مثال يقول أن هو بالصاحلني التوسل: تنبيه) -اهلل رمحه- قال
 االستغاثة؛ غري وهو] حاجيت، تقضي أن بفالن أو وسلم، عليه اهلل صلى حممد بنبيك
 ابن قال ما على- وهي ذلك، وحنو ولدي، رد أو مريضي، اشف فالن يا: يقول كأن

 االستغاثة جوز أنه إال السالم، عبد ابن العز قال وكذا إمجاعا، حرام -املدخل يف احلاج
  .املشهور احلديث وساق ،[(فيها ورد حلديث ؛ملسو هيلع هللا ىلص بالنيب
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 املخطوط من كالمه  صورة
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 شمس العون أبو: النظار املتكلم احملدث الفقيه املدقق احملقق املوسوعي العالمة اإلمام
 .األثري الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد الدين

 ،(المرضية الفرقة أهل عقد في المضية الدرة: )األثرية العقدية املنظومة صاحب
 القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ عن بالنقل مأله حمررا، مطوال شرحا وشرحها

 !الكتاب نقوالت نصف من أكثر عنهما النقل كان  حىت
 كتابه  وصار أمحد، اإلمام رأسهم وعلى السلف عقيدة وشرحها املنظومة هذه يف قرر وقد
 .الباب يف املراجع أهم من هذا

الاس   ملنشور السابع عرش عن احلنابةل و تغاثةا

https://goo.gl/dDXXTJ
https://goo.gl/dDXXTJ
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 .والصفات واألمساء والربوبية األلوهية توحيد هذا شرحه يف ذكر وقد

 أوسع من هو بل م،القي وابن تيمية ابن مؤلفات على واسع السفاريين العالمة واطالع

 كتابه  ومنها هلما، افقةومو  عليهما وثناء عموما كتبه  يف منها ونقال عليها اطالعا الناس

 (.األلباب غذاء: )املشهور

 جيهل وال فيها، تيمية ابن كالم  وال االستغاثة، مسألة جيهل ال الكبري اإلمام هذا فمثل

 يزعم كما  بالتأويل وال جلهلبا يعذر ال -إذن- فمثله فقهيا، أو عقديا هبا املتعلق احلكم

 .بعضهم به صرح كما  عينا، تكفريه يلزمهم بل التكفرييني، من املتظارفني بعض

 !وسلم عليه اهلل صلى بالنيب استغاثات كتبه  من كتاب  غري يف له وجدنا مث

 :ذلك فمن

 :األلباب غذاء يف ما
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 : أبياته ذاكرا عنه ورضي اهلل رمحه قال

ِلي ِمنْ  اللَّهِ  ر ُسول   أ ْشُكو إل ْيك] ِلي يب  و اْحت اط   ُسد ى ش ب ايب  ن أ ى[ *** و ج   أ ج 

اء   الشَّب ابُ  ن أ ى ِلي لِْلق رْبِ  ر اِحل   بِأ نَّيِن ***  يـُْنِذُرين  الشَّْيبُ  و ج   و اخ ج 

ل يِن  ق ام   ِمنْ  و أ ْخج  ا إذ ا***  أنكره ل ْست م   ز ل ِلي اْلم ال ُروسِ  ع ل ى يل  ب د 

يِِّدي ي ا]  ع م لِ  و ال ِعْلم   ِبال أ تـ ْيت إينِّ [ *** بِي ِدي ُخذْ  اللَّهِ  ر ُسول   ي ا س 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بالنيب[ يستغيث] بأنه مصرحا الزاخرة البحور كتابه  يف زيادات مع وكررها

 :فقال
 ذلك هول من وسلم عليه اهلل صلى بالنبي مستغيثا] املعىن هذا يف قلت كنت  ولقد

 [:له وأشكو
 : منها األلباب غذاء يف عما زيادات وفيها األبيات وساق
 الرسل سيد وحيب حزين وطول***  مسكنيت مث وذيل افتقاري حسيب

 واألول اآلتني سيد املرتضى***  مضر من املبعوث املصطفى حممد
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 !التكفرييون؟ يقول فماذا والرتصد، اإلصرار سبق مع لالستغاثة تكرار فهذا
 نقلها ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي االستغاثة من قصص فيها مواضع( الزاخرة البحور) كتابه  ويف

 .التعليقات يف هلا أمثلة انظر ينكرها، ومل السفاريين
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 أيب القاضي تالميذ من وهو هـ، 513: ـ عقيل ابن الوفاء أبو الكبير العالمة اإلمام
 .تعاىل اهلل رمحه العامل، وأذكياء ورؤوسهم احلنابلة أكابر وأحد يعلى،

 آية ذكر بعد- الشريف النبوي القرب زيارة يف قال احلنابلة؛ فقه يف( التذكرة) كتابه  ويف
 -بيانه سبق كما  األربعة، املذاهب فقهاء واالحتجاج ذكرها على تواطأ اليت النساء سورة
 :الشريفة الزيارة عند املستحب الدعاء سياق يف قال

 إني اهلل رسول يا] ،الرحمة نبي وسلم عليه اهلل صلى بنبيك إليك أتوجه إني اللهم)
 [(.ذنوبي لي تغفر أن بحقه أسألك إني اللهم ذنوبي، لي ليغفر ربي إلى بك أتوجه

الاس   بةل و ملنشور الثامن عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/TPBNrU
https://goo.gl/TPBNrU
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 يف عليهم نكريه اشتد وقد وبدعها، القبورية ذم يف مشهور كالم  له هذا عقيل وابن
 .وغريمها مفلح وابن اجلوزي كابن  احلنابلة أصحابنا عنه ونقلها كالمه،  من مواضع

 علماءُ  وشهرها -كالعادة- نقلها قد -البدع على النكير فيها التي- النقوالت وهذه
 الذي النص هذا ذِكر دون صاحبها، على والثناء ذكرها على وتواصوا النجدية، الدعوة
 كالم  من نقلوه ما بظاهر التزام وال بل كالمه،  بني مجع وال إليه، إشارة وال هنا، ذكرتُه
 يقل مل الذي وهو -فيه ما ويلتزمون عليه سيطردون كانوا  لو- القبورية على فيه ينكر
 !مطلقا بظاهره عامل

 االستغاثة، مسألة عن كالمه  بداية يف البهائم طبيبُ  املسلك هذا يف تبعهم وكالعادة
 به، التكفري يريد مبا يكفرون -الوهابية غري- احلنابلة أن: يناكفهم ملن يثبت أن به وأراد
 خصائص من وليس احلنابلة لدى موجود تروجيه يريد الذي التكفريي النف س هذا وأن

 !منهم هو الذين التكفرييني

 (!التذكرة) كتابه  يف الذي عقيل ابن كالم  غريه وال هو ينقل ومل
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 املتابعني معظم ألن ؛(التذكرة) كتابه  من عقيل ابن كالم  صورة األول التعليق وفي
 احلنابلة معظم عند حىت املتداول وال باملشهور ليس إنه إذ الكتاب؛ هذا يعرف ال الكرام

 !املعاصرين

 الشرك من عقيل ابن ذكره ما بأن -السعودية من!( قاض وهو)- احملقق علق وقد
 !األكرب

 .وشكرا
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 رمحه ،الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج أبو: الفقيه احملدث احلافظ الكبري العالمة اإلمام
 .ومقدميهم احلنابلة أكابر أحد تعاىل، اهلل

 بدعهم إنكار يف والتشديد الصوفية نقد يف كثري  كالم  له -اهلل رمحه- اجلوزي وابن
 تلبيس) وهو كتابا  ذلك يف وألف أئمتهم، من كثري  ونقد ومسالكهم وخمالفاهتم

 !هبم التأثر عن الناس أبعد من فهو مشتهر، كثري  الباب هذا يف وكالمه ،(إبليس

 

الاس   بةل و ملنشور التاسع عرش عن احلنا تغاثةا

https://goo.gl/7yG6g9
https://goo.gl/7yG6g9
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 : ملسو هيلع هللا ىلص النيب خماطبا يقول( الوعظ يف التذكرة) كتابه  ويف

 ضرامه يطاق ال جحيم سعري***  زكا إذا املذنبني شفيع فأنت

 غرامه املهون اجلود صاحب إىل[ *** شافعا لي كن  اهلل عند بجاهك]

 مرامه ينال ال حمل بقرب***  منعما الكرمي فضل من زلت فال
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 البهوتي أحمد بن محمد: والنقلية العقلية العلوم يف املربز املدقق احملقق العالمة اإلمام
 !ابنته وزوج وتلميذه-اهلل رمحها- البهويت منصور الشيخ أخت ابن ،الخلوتي

 وحواشيه كتبه  وعلى به، مشتغل على ختفى ال املذهب يف رتبته الكبري العالمة وهذا
 من وكتبه للخلويت ما البهويت منصور الشيخ بعد املتأخرين من ألحد ليس بل التعويل،

 .قائد بن عثمان العالمة وتلميذه هو املذهب يف املكانة
 .ذلك غري وله اإلقناع، وعلى املنتهى على حاشية اخللويت الشيخ كتب  وقد

الاس تغ بةل و ملنشور العرشون عن احلنا اثةا

https://goo.gl/xVwEC4
https://goo.gl/xVwEC4
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 املنقول إمام النحرير لفقيها بالعالمة ونعته العالمة، هذا قدر جاللة على متفقون واحلنابلة
 شيخه مات قد أنه لىوع املفيت، املدقق احملقق األصول، على الفروع خمرِّج واملعقول،

ْلفه ومل -اهلل رمحه- البهويت يونس بن منصور الشيخ  قدرا وأجلّ  علما أوسع حلنابلةا يف خي 
 .اخللويت من

ْيد ابن العالمة قال  أكيد التقرير، ديدم البحث، سديد -اهلل رمحه- كان”: ُحم 
 وإقراء ، قراءة   نتهىامل وحرر األحباث، غرائب أبدى والتحقيق، التدقيق بديع التحرير،

 فإنه خاله؛ بعد صوصاخ احلنابلة، به فانتفع لإلقراء، وجلس بليغا، اعتناء   به واعتىن
 .“...الفقه غري يف حتقيق وله مكانه، يف واإلفتاء للتدريس تصدر
 وعلى ،“تهىالمن” على كتبه  ما سيما ال حبواشيه احلنابلة متأخرو اعتىن وقد

 ،يونس بن منصور خالشي بعد أحد   لكتب يعطوه مل ما العناية من وأولوها ،“اإلقناع”
 من لحنابلةا متأخرو وضعه ما كل”: مشاخيه عن بشر ابن قاله ما هذا يوضح ومما

 ألنه منصور؛ لشيخا وضعه ما إال معوَّل   عليه ليس المتون؛ أولئك على الحواشي
 !“جليلة فوائد فيها ألن الخلوتي حاشية إال لذلك، المحقق
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 !املذهب يف اإلمام هذا تبوأها مكانة أي فانظر
 .به واعتنوا ومدحوه بالقبول احلنابلة تلقاه شهري منسك اخللويت وللشيخ

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب زيارة آداب ذكر وملا
- ذكر مث( المسلمين ولسائر الشفاعة وإخوانه ألهله يسأل أن للزائر وينبغي)

...(  جاءوك أنفسهم ظلموا إذ أهنم ولو: )النساء سورة آية -به ونفعنا عنه اهلل رضي
 األربعة املذاهب فقهاء من اإلسالم أئمةُ  املقام هذا يف ذكرها على أطبق اليت اآلية،

 :قال مث املتطاولة، القرون عرب
 ذنبي من مستغفرا جئتك وقد)
 ،[ربي إلى بك مستشفعا]
 ،[األمة شفيع يا لي فاشفع]
 سيدي يا ،[الغمة كاشف  يا] الظلمة، سراج يا ،[الرحمة نبي يا النار من وأجرني]
 يف وجئنا والوطن، واألهل املال وخلفنا البعيدة، البالد من[ أتيناك] اهلل، رسول يا

 ... اهلل رسول يا سيدي يا حمبتك
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 [العرب سادة يا بكم ومستجير... ] بكم أمل قد ضعيف ذليل عبد
 احلسب طيب يا له الوفود كل...   وفدت من خري يا والتجا احلمى حل

 ،[بأعتابك وتمسكت بجنابك، واستجرت ببابك، وقفت قد اهلل رسول يا]
 ،[ولوالدي لي الشفاعة أسألك]
 .قال ما إخل...(.  والفضيلة والوسيلة[ الشفاعة صاحب وأنت]

 .كالمه  وينقد وخيطئه يتعقبه للكتاب واحملقق

 يعذره ولكنه كالمه  كفر  أو ،الخلوتي كفر  يرى من إفهام وحاولت سبق وقد هذا -
 هبيمة مع التعامل له ختول إمنا املعتمدة شهادته الذي البهائم طبيب ومنهم ،:(  حبهله

 :هلم وقلت اإلسالم، أئمة من املدققني مع ال األنعام،

 :الكرمي أخي -      1 

 .مشرك فهو= اهلل إال عليه يقدر ال ما( مخلوق) من طلب من أن تقرر أنت

 .اآلدميني على وال امليت، على ذلك تقُصر وال



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 أو اجلنة، يدخله أو فيه، يشفع أو له، يغفر أن: احلاضر احلي اآلدمي من طلب من بل
 .مشرك فهذا= إخل الولد، يرزقه أو املطر، ينزل

 .مشرك فهو مرسل نيب أو مقرب ملك من ذلك طلب ومن

 يقر أن ميكن ال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن -الفاضل أيها- أيضا وتقرِّر -       2  
 يوهم عما يسكت أن وال ،-وحاشاه- التوحيد جناب محاية يف يقصر أو الشرك،
 مجيعا، حنفظها كثرية  ذلك وأدلة اللفظ، مبجرد ولو جنابه، ميس أو التوحيد يف القدح

 .التوحيد حلمى محاية الناس أعظم عليه وسالمه اهلل صلوات وأنه

 .قطعي أمر هذا حسنا،

 .شركا ليس قربه؛ عند امليت من( الدعاء طلب) أن وتقرِّر -       3  

 .مستحب: عن فضال جائز،: أقول ال ،(شركا ليس: )هذا افهم أرجوك
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 وحياة مبوته، انقطاعها وعدم امليت، كرامة  يف: ذلك من أكثر يف معك أخوض لن -
 ابن كالم  من ذلك لك أنقل ولن عليها، يرتتب وما قربه، يف وسلم عليه اهلل صلى النيب
 .نفسه تيمية

 .املوت بعد األرواح تصرف القيم ابن كالم  من لك أنقل ولن

 .هذا غري أنقل ولن

 :سيأيت ما تأمل إىل وهلمَّ  جيدا، تأملها ذكرناها، اليت النقاط الثالث يف فقط دعنا

 :األحاديث هذه عن أجب فضلك من

ْعب    ْبن ر بِيع ة عن صحيحه، يف مسلم روى -1  ُكْنتُ : ) ق ال   عنه اهلل رضي اأْل ْسل ِمي ك 
لَّم ، ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لَّى اهللِ  ر ُسولِ  م ع   أ بِيتُ  ِتِه، ِبو ُضوِئهِ  ف أ تـ ْيُتهُ  و س  اج  ْل،: يل  فـ ق ال   و ح   س 

نَّةِ  ِفي ُمر اف  ق ت ك   أ ْسأ ُلك  : ]فـ ُقْلتُ  ر   أ و: ق ال   ،[اْلج  ، غ يـْ ، ُهو  : قـُْلتُ  ذ ِلك  : ق ال   ذ اك 
ثْـر ةِ  نـ ْفِسك   ع ل ى ف أ ِعينِّ   (.الس ُجودِ  ِبك 
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 والرسول ،(الجنة في مرافقته) وسلم عليه اهلل صلى النيب من يطلب الصحايب: فهنا
 .عليه ينكر وال يعرتض ال وسلم عليه اهلل صلى

 .امليت يف وكالمنا حي، هذا: يل تقل ال أرجوك

 عليه يقدر ال ما طلب يف وإمنا واحلي، امليت يف ليس هنا البحث -العظيم واهلل- ألن
 .الكالم ظاهر على مشينا لو خمالفك وعند عندك شرك هو مما اهلل، إال

 أن وال فيها، درجة يبوئه أو اجلنة، أحدا يُدخل أن ميلك ال وسلم عليه اهلل صلى والنيب
 .اهلل بإذن إال ذلك يف يشفع

ل م ة ، ع نْ  صحيحه يف البخاري روى -2 لَّم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لَّى النَّيبِّ  م ع   خ ر ْجن ا: )ق ال   س   و س 
، ِإىل   ْيبـ ر  ُهمْ  ر ُجل   فـ ق ال   خ  ْعن ا: ِمنـْ ، ِمنْ  ع اِمرُ  ي ا أ مسِْ اِتك  يـْه  ا ُهنـ   النَّيب   فـ ق ال   هِبِْم، ف ح د 

لَّم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لَّى  ي ا: فـ ق الُوا ،«اللَّهُ  ر مِح هُ »: فـ ق ال   ع اِمر ،: ق الُوا«السَّاِئُق؟ م نِ »: و س 
ن ا ه الَّ ] اللَِّه، ر ُسول   ْعت   ل ِتهِ  ص ِبيح ة   ف ُأِصيب   ،[ِبهِ  أ ْمت    .احلديث   ،(ل يـْ

 شرك؟ ذلك هل
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 الناس؟ من أحد ُعمر في يمد أن وسلم عليه اهلل صلى النبي يملك وهل

 يف وتقصري للشرك إقرار= الصحابة من الطلب هذا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سكوت وهل
 .حاشاه حاشاه التوحيد؟ محى محاية

اِلك   ْبنِ  أ ن سِ  عن الرتمذي روى -3  ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى النَّيبَّ  س أ ْلتُ : )ق ال   عنه اهلل رضي م 
لَّم   ِة، يـ ْوم   يل  ي ْشف ع   أ نْ  و س   (.ف اِعل   أ ن ا: فـ ق ال   اْلِقي ام 

 اهلل؟ بإذن إال الشفاعة وسلم عليه اهلل صلى النبي يملك هل

 .امليت يف ذلك مننع إمنا وحنن احلي، يف هذا: تقل ال

 يشفع وال اهلل، من إال تطلب ال الشفاعة أن تقرر فأنت هذا، من أعقل أنت أرجوك،
 من الشفاعة اطلب: وتقول مشرك، فهو البشر من أحد من طلبها ومن بإذنه، إال أحد
 . البشر من ال اهلل

 .امليت على ذلك يف املنع تقصر ال أنت نعم،
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 يف أمحد رواه طويل حديث وهو عنه، اهلل رضي العاص بن عمرو إسالم حديث يف -4
اِلدُ  فـ ق ِدم  : )عمرو قال وفيه، املسند،  ي ا: فـ ُقْلتُ  د نـ ْوتُ  مُثَّ  و ب اي ع ، ف أ ْسل م   اْلو لِيدِ  ْبنُ  خ 
ا: أ ذُْكرُ  و ال   ،[ذ نِْبي ِمنْ  ت  ق دَّم   م ا ِلي ت  ْغِفر   أ نْ ] ع ل ى أُب اِيُعك   ِإينِّ  اللَِّه، ر ُسول   . ت أ خَّر   و م 

لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى اللَّهِ  ر ُسولُ  فـ ق ال  : ق ال   م   ف ِإنَّ  ب اِيْع؛ ع ْمُرو ي ا: و س  ْسال  ا جي ُب   اإلِْ ان    م   ك 
ل ُه، ا جت ُب   اهلِْْجر ة   و ِإنَّ  قـ بـْ ان    م  ا ك  ل ه   (.اْنص ر ْفتُ  مُثَّ  فـ ب ايـ ْعُتُه،: ق ال  . قـ بـْ

 !وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من المغفرة يطلب صحابي هذا

 بعد؟ يسلم مل: يل ستقول

 ومل مشركا كان  فالرجل وسلم، عليه اهلل صلى النيب له يبني أن أدعى وهذا: لك وسأقول
 األمر له يبني أن فالواجب بشرك، عهد حديث فهو اللحظة، هذه إال اإلسالم يدخل
 !كان  لو اللبس عنه يزال وأن جبالء

 .اللفظ على يعرتض مل وسلم عليه اهلل صلى النيب لكن
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 وقد ايات،الرو  هذه من رواية بتضعيف يكون ال اإلشكاالت هذه جواب :ملحوظة
 .نستقص ومل كثرية،  أمثلة تركنا

 ال -مطلقا يقبل ال الضعيف وأن عليه جممع ضعفها أن سلمنا لو- واحدة تضعيف
 أو معروفتني، بكلمتني عليك يضحك أحدا تد ع فال قطعا، صحيح غريها أن مينع

 .وشكرا. مسكتة حبجة أتى وكأنه النزاع حمل خارج يتكلم

 (:المسكين) و ،(لعالمةا) بني صغته حوار، صورة يف -أخرى مرة- وقلت -
 منسكه يف قال حني احلنبلي اخللويت كفر  ترى ال مسكني يا وأنت: العالمة قال -

 !النار؟ من جتريين أن أسألك: ملسو هيلع هللا ىلص النيب زيارة عند
 .كفره  أرى ال عالمة، يا نعم: المسكين قال -
 يقدر ال فيما اهلل غري دعا من أن تعتقد إنك: لنا تقول كنت  ألست: العالمة قال -

 !مشرك؟ فهو اهلل إال عليه
 .العالمة سيدي بلى،: المسكين قال -
 !النار؟ من أحدا جيري أن اخللق من أحد يقدر وهل: العالمة قال -
 .العالمة سيدي يا أحد يقدر ال: المسكين قال -
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 تعصبا الشرك ونربر حنستهبل! هذا؟ يف اخللويت عن تدافع كيف  إذن: العالمة قال -
 .الشرع على الرجال تعظيم تقدم من يا منك ينتقم أن اهلل أسأل! للرجال

 قطعيات من وقطعية مسلم، كل  يعرفها العالمة، موالنا يا بدهية هذه: المسكين قال -
 .عينا تكفره وأن اخللويت، تعذر ال أن فيلزمك املسلمني، آلحاد فيها عذر ال الدين

 ومرعي السفاريين: املستغيثني العلماء كل  أعذر كما  أعذره، أنا ال،: العالمة قال -
 .كثري  وغريهم السبكي والتقي واهليتمي العسقالين حجر وابن

 .أكفرهم ال أيضا وأنا: له وقال السفسطة، هذه المسكين تجاوز -
 القول هذا إن: تقول أن يلزمك لكن عينا، بتكفريهم أطالبك ال: العالمة قال -

 .تأويل فيه ينفع وال كفر،
 وتقول سببه، إىل الشيء إضافة جتوز ألست  : العالمة سيدي: المسكين قال -

 عريب؟ كل  ويستعمله عاقل كل  به يقول الذي العقلي باجملاز
 .بلى: العالمة قال -
 يف شرك هو هل ؛(الزرع املاء أنبت: )العريب بل املسلم فقول: المسكين قال -

 اهلل؟ لغري اإلنبات أضاف وهذا قطعا، اهلل املنبت إذ الربوبية؛
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 هذا هل منك، ينتقم اهلل مفتون، يا الشرك، تربر من يا ضال، يا: العالمة قال -
 العقلي؟ اجملاز فيه يصلح

 .الدنيا يف شرك يبقى لن الباب هذا فتح ولو
 ذلك، عن فننهاهم العامة وأما العلماء، استعمال يف كالمنا:  المسكين قال -

 .فيها إشكال ال ألفاظ على وننبههم
 ولو السلفيني مناكفة تريد اخلصومات، قلبك أكلت مفتون، أنت: العالمة قال -

 .الشرك بتربير
 األسئلة هذه عن وأجبين هذا، من دعك العالمة، سيدي يا طيب: المسكين قال -

 :هبذا تتهمين أن قبل
 شرك؟ فضيلتكم عند امليت من الدعاء طلب هل -١

 إىل وذريعة بدعة لكنه شرك، إنه يقول ال تيمية ابن اإلسالم شيخ ال،: العالمة قال
 .اإلسالم شيخ قرره كما  الشرك

 شرك؟ به واالستغاثة احلي من الدعاء طلب وهل: المسكين قال -٢
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 .قادرا حاضرا يكون أن بشرط لكن ال،: العالمة قال
 اهلل؟ إال عليه يقدر ال ما احلاضر احلي من طلب ولو: المسكين قال -٣

 .أكرب شرك هذا: العالمة قال
 وطول النار، من والنجاة اجلنة، دخول: ذلك أمثلة من أليس: المسكين قال -٤

 العمر؟
 أن لك فليس ولذلك كفر،  ميت أو حي خملوق من طلبها فمن بلى،: العالمة قال

 .ضال يا مفتون يا جمرم يا للخلويت، تتأول
 : المسكين قال -

ْعب    ْبن ر بِيع ة عن مسلم رواه فيما العالمة سيدي تقول ما: طيب  رضي اأْل ْسل ِمي ك 
لَّم ، ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لَّى اهللِ  ر ُسولِ  م ع   أ بِيتُ  ُكْنتُ : " ق ال   عنه اهلل  ِبو ُضوِئهِ  ف أ تـ ْيُتهُ  و س 

ِتِه، اج  ْل،: يل  فـ ق ال   و ح  نَّةِ  ِفي ُمر اف  ق ت ك   أ ْسأ ُلك  : ]فـ ُقْلتُ  س  ر   أ و: ق ال   ،[اْلج  ، غ يـْ  ذ ِلك 
، ُهو  : قـُْلتُ  ثْـر ةِ  نـ ْفِسك   ع ل ى ف أ ِعينِّ : ق ال   ذ اك   ".الس ُجودِ  ِبك 
ل م ة ، ع نْ  البخاري صحيح ويف لَّم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لَّى النَّيبِّ  م ع   خ ر ْجن ا: "ق ال   س   ِإىل   و س 

، ْيبـ ر  ُهمْ  ر ُجل   فـ ق ال   خ  ْعن ا: ِمنـْ ، ِمنْ  ع اِمرُ  ي ا أ مسِْ اِتك  يـْه  ا ُهنـ   ص لَّى النَّيب   فـ ق ال   هِبِْم، ف ح د 
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لَّم   ع ل ْيهِ  اهللُ   ر ُسول   ي ا: فـ ق الُوا ،«اللَّهُ  ر مِح هُ » :فـ ق ال   ع اِمر ،: ق الُوا«السَّاِئُق؟ م نِ »: و س 
ن ا ه الَّ ] اللَِّه، ْعت   ل ِتهِ  ص ِبيح ة   ف ُأِصيب   ،[ِبهِ  أ ْمت    .احلديث ،"ل يـْ

 !الصحابة؟ من شركا ذلك كان  هل
 التوحيد؟ محى محاية يف وتقصري للشرك إقرار ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سكوت وهل

 من الدعاء طلب ترى ال عالمة يا وأنت بذلك، الدعاء طلب عن جمازا كان  أم
 !شركا؟ امليت

 .احلقل صرصور صوت: العالمة -
 مجيعا وأنصحكم املفتون، الضال، هذا احذروا: ألتباعه قائال غاضبا انصرف مث

 ال الذي هذا: منه ينتقم أن اهلل أسأل عنه، العلم تلقي وعدم صداقته، بإلغاء
 .الشرع على ويقدمهم الرجال، ويقدس التوحيد محى حيمي
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 بني التفضيل حجج ذكر سياق يف -الفتاوي مجموع في كما- تيمية ابن اإلمام قال
 :والناس املالئكة

 احلياة يف هم مث وأفضل، أحسن واملضاد املنايف وجود مع اآلدميني علماء إن: قالوا وقد)
 .النفس يلهمون كما  التسبيح يلهمون اآلخرة ويف الدنيا

الاس  و ابةل  عن احلن والعرشون  تغاثةاملنشور احلادي 

https://goo.gl/3hXyb8
https://goo.gl/3hXyb8
https://goo.gl/3hXyb8
https://goo.gl/3hXyb8
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 على العباد أرزاق جتري: هم قالوا فقد ؛[العالم وتدبير] للخلق والنفع املتعدي النفع وأما
 .املالئكة أفعال من ذلك وغري وميسكون، وحيفظون والوحي، بالعلوم وينزلون أيديهم،

 [!منه وأكثر ذلك مثل لهم البشر صالح أن: ]واجلواب

 حياسبوا، كي  البشر يف وشفاعته املذنبني، يف املشفع الشافع شفاعة: ذلك من ويكفيك
 .املالئكة شفاعة تقع ذلك بعد مث اجلنة، يدخلوا حىت اجلنة أهل يف وشفاعته

 !؟{للعاملني رمحة إال أرسلناك وما: }قوله من هم وأين

 !؟{خصاصة هبم كان  ولو أنفسهم على ويؤثرون: }الذين عن هم وأين

 !حسنة؟ سنة سن ومن احلق، ودين اهلدى إىل يدعون ممن هم وأين

 ربيعة من أكثر يف يشفع من أميت من إن: }وسلم عليه اهلل صلى قوله من هم وأين
 !؟{ ومضر

 ![!!!والنجباء؟ واألبدال واألغواث؛ واألوتاد األقطاب من هم وأين]
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 به هنجنا أمنوذجا منه ذكرنا املعلومة؛ باألسباب التفضيل وجه -اهلل هداك- فهذا
= حظا منه وأويت ذلك تدبر من الصاحلني، فضائل درك إىل الباب به وفتحنا السبيل،

 .اهلل إال حيصيه ال ما ذلك وراء رأى

 من وال ظاهره، إال والعلم القول من لهم يكن لم قوم ذلك عن عدل وإنما]
 وها ،[ومجازات مواقف في وتاهوا وشبهات، بدع في فوقعوا رسومها؛ إال الحقائق

 (.به احتجوا ما نذكر حنن

 .مفصال احلجج ذكر مث

 واألغواث، واألوتاد، األقطاب،: )تيمية ابن قول على الفتاوي جامع علق وقد -
 (!باألصل هكذا: )فقال ،(والنجباء واألبدال،
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 اإلمام اإلسالم، وشيوخ السنة أئمة أكابر وأحد بعدها، فمن طبقته وإمام املذهب، شيخ
 (:٦٢٠: ت) المقدسي قدامة ابن الموفق الصوفي الفقيه
 :إياها الناس بعض سأله طويلة وصية سياق يف -اهلل رمحه- يقول

 واركع الوضوء، وأحسن فتوضأ منه؛ طلبها تريد تعاىل اهلل إىل حاجة لك كانت  وإذا"
 احلليم اهلل إال إله ال: قل مث ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب على وصل وجل، عز اهلل على وأثن ركعتني،
 أسألك إين اللهم العاملني، رب هلل احلمد العظيم، العرش رب اهلل سبحان الكرمي،

 ... رمحتك موجبات

والا ن احلنابةل  ع والعرشون  اثةاملنشور الثاين  س تغ

https://goo.gl/73t6QW
https://goo.gl/73t6QW
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 توسل، هذا: قلت[ )الرحمة نبي ملسو هيلع هللا ىلص محمد بنبينا إليك وأتوجه أسألك إني اللهم]
 (.جوازه يف إشكال وال

 ويذكر حاجتي، لي فيقضي وجل عز وربك ربي إلى بك أتوجه إني محمد يا]
 [".حاجته

 (.كسابقه  توسال وليس ملسو هيلع هللا ىلص للنيب قطعي واضح نداء وهذا)
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 :االستغاثة يف رأيي حول قاطع جامع مهم منشور
___________________________ 

 :حاصله طويال، كالما  المحبين من وغيره هو لي قال

 شيخ، يا الناس أرح شركا؟ ليست اهلل بغري االستغاثة أن ترى هل: محمد شيخ يا -
 األيام هذه وكالمك عليك، ليبغوا لك يرتصدون وهم فيك، املغرضني طعن كثر  فقد

 على له صرب ال -احملب حىت- الناس ومعظ مُ  الواضح، قولك لُيعرف تتبعا حيتاج متفرق
 فيه، لبس ال بيانا فبنّي  احملكم، ويدع املتشابه سيأخذ بل يفعل، لن لك واملبغض ذلك،

 .بينة عن هلك من ليهلك وعرضك، لدينك وتستربئ اهلل، أمام ذمتك به تربأ

الاس ت يف  الش يخ  قاطع حول رأ ي  امع  غاثةمنشور همم ج

https://goo.gl/b3Soxn
https://goo.gl/b3Soxn
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 الناس، مع املعتاد تواصلي وسائل كل  يف جليا واضحا بيانا -واهلل- بينت قد :له قلت
 مل رأيي إن: بوضوح وقلت درس، من أكثر يف املباشر البث ويف والفيس، اآلسك يف

 وسبب تكلمت، حني املوضوع هذا حول كالمي  سبب وبينتُ  أعتقده، ما وبينتُ  يتغري،
 التعليقات في وسأضع) كاملة  القصة وحكيت أمسكت، حني التفصيل عن إمساكي

 ذكرت أوله، من ونصف ساعة مرور بعد اسمعه مباشر بث فيها: ذلك تبين روابط
 النص فيه أسبوعين منذ اآلسك على لي جواب من ورابط كاملة،  القصة فيه

 بردة حول الفيس في صفحتي على منشور ورابط االستغاثة، في قولي على الواضح
 ويشفي ليهدم الفرصة ويستغل يتشفى، أن يريد: مرض قلبه يف الذي لكن(. البوصيري

 ذلك أثر بعينه رأى وقد ومشاخيه، لتياره نقدي يف به له تسببت الذي الغيظ من صدره
 دون التوحيد وحراس الدين محاة أنفسهم يظنون العطن ضيقو وآخرون الناس، يف

 أفهمتهم ومهما قطعيا، وحدهم يرونه مما جزئية أدىن يف ختالفهم أن يقبلون وال غريهم،
 ويطرون ميدحون: أيام بضعة إىل كانوا  وقد ويذمون، حيذرون فانقلبوا يفهمون، ال

 !قدرك لك ويعرفون حيبونك أهنم والناس اهلل وُيشهدون ويبجلون
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 التفاصيل ةكتاب  من ذلك بعد تريد ما وليكن ذلك، كرر  أرجوك معلش، :لي قال
 يف كالمك  بسب إىل فيه أشرت   ولو واضح، جممل جبواب عّجل لكن وتدريج، ببطء

 .وأكمل أفضل فهو املوضوع
 .نفسي على ثقيل ذلك أن مع حاضر، :له قلت

 :البيان ودونكم
_________________ 

 وال اهلل، على القلب يعتمد أن تعاىل اهلل دين يف القطعي احملكم األصل -       1   
 فاهلل واسطة، وبينه بينه جيعل ال حوائجه، وجل عز اهلل يسأل وأن عليه، إال يتوكل
 منه له جتلب أو عليه، تعطفه واسطة إىل اإلنسان حيتاج ال ودود، رحيم قريب مسيع
 .فيه يأذن مل أو اهلل، يريده ال شيئا

 (.باهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل، فاسأل سألت إذا)
 يف وال السموات يف ذرة مثقال ميلكون ال اهلل دون من زعمتم الذين ادعوا قل)

 عنده الشفاعة تنفع وال.  ظهري من منهم له وما شرك من فيهما هلم وما األرض
 (.له أذن ملن إال
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 ال تعاىل اهلل وأن شيء، كل  خالق هو اهلل أن: القطعي المحكم واألصل -      2  
 مل يشأ مل وما كان  اهلل شاء ما وأن احلقيقة، على املغيث هو تعاىل اهلل وأن له، مكرِه
 على اهلل سوى أحد إىل والغوث واإلمداد واإلجياد واخللق التأثري نسب من وأن يكن،

 .قطعيا شركا مشرك فهو هلل؛ املشارك أو املكرِه، أو املستقل، الفاعل أنه

 ال أن: به اهلل وندين استطعنا، ما ونفعله عليه، الناس حنث   الذي واألصل -    3   
 من الدعاء طلب جواز مع وحىت األحياء، من حىت اهلل، سوى بأحد قلبك تعلق

 هلل تذللك ونفسُ  احلاجة، صاحب وأنت عبادة، فالدعاء لنفسك، أنت فادع احلي،
 قضاء من ومآال حاال لك أنفع هي عظيمة، عبودية= يديه بني وانكسارك تعاىل

 .دعوتك وإجابة حاجتك

 أن ق ل وأنني ذلك، إلى الدعاء مني طلب من أرشد أنني يعرف= يعرفني ومن
 .مني خير وأنه صالحه اعتقدت مهما لي، يدعو أن أحد من أطلب
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 :ذلك تبين إذا -    4    

 خريا، له جيلب أو ضرا عنه يدفع أو شيئا يعطيه أو يغيثه أن امليت من طلب فمن
 هلل، إكراه أو اهلل، مع مشاركة أو اهلل، عن باستقالل بنفسه ذلك يفعل: أنه معىن على

 .وأجاله الشرك أعظم من قطعيا شركا مشرك فهو= اهلل دون تصرف أو

 الفاعل هو اهلل أن معتقدا بل ذلك، مبعىن ال حاجته امليت من طلب ومن -    5    
 من ذلك وحنو له والتذلل عليه والتوكل امليت تعظيم من بقلبه قام لكن: واملعطي
 .اهلل غري عبد مشرك فهو= هلل إال تكون ال اليت القلب عبادات

 نيب قرب عند سبحانه ربه دعا أو وجباهه، به متوسال بامليت اهلل دعا من وأما -    6    
 مذمومة؟ بدعة أو جائز فعله وهل ،(قطعا بذلك مشركا فليس= )صاحل أو ويل أو
 السلف من كثري  عن املنقول وهو مذموما، عندي ذلك وليس معروف، خالف فيه

 .للذريعة سدا الناس ولبعض األحوال بعض يف ذلك عن يُنهى قد لكن واألئمة،
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 لذريعة سدا انضبط، إذا حمرما وال شركا ليس ذلك أن بيان هو الذريعة سد يكون وقد
 دينهم يف واهتامهم واألئمة وبالعلماء هبم الظن وسوء الناس وظلم والتكفري الغلو

 .وبدينه باهلل ومعرفتهم وورعهم

 .ذلك يف يوازن الناس دين على احلريص العاقل والعامل

 اهلل يدعو أن منه طلب بل هو، يدعه ومل امليت، من الدعاء طلب من وأما -    7    
 ما فيه ويقال الشرك، إىل وذريعة بدعة يكون أن غايته وإمنا ،(شركا ليس فهذا= )له

 .السابقة الفقرة يف يقال

 وهداية الذنوب كمغفرة  اهلل إال عليه يقدر ال شيئا امليت من طلب من وأما -    8    
 :ذلك وحنو النار من والنجاة اجلنة ودخول والولد، والشفاء والرزق القلوب

 وحتى الدعاء، طلب به أراد لو حتى مطلقا، ذلك عن ينهى فإنه عاميا كان  فإن)
 اليت والصيغ الصحيحة الصور إىل ويرش د ،(منه ذلك وظهر العقلي المجاز أراد لو
 .والغلو الشرك لذرائع وسدا جلنابه ومحاية للتوحيد صيانة فيها، إشكال ال
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ا كان  وإن
 
 من واألئمة العلماء كبار  كالم  يف هذا أكثر وما- كالمه  يف ذلك ووُجد عامل

: ونقلته الدين وحبملة باملسلم الظن حسن فإن= -وغريهم واحملدثني األربعة املذاهب
 أو سائغا أو صحيحا معىن بذلك يريد وأنه العقلي، اجملاز على ذلك حيمل أن يقتضي
 عن نبحث ثم شرك هذا: يقال الو. ذلك وحنو التوسل أو الدعاء طلب من: حمتمال
 !بالعين عليه إيقاعه لعدم عذر

 وبيان تكلف، دون ذلك يحتمل ما فيها الشرعية والنصوص اللغة دالالت إن بل
 .تعالى اهلل بمشية التفصيلية كتاباتي  في سيأتي كله  ذلك

 أو تأثريا امليت يف يعتقد أنه العلم أهل من كان  ولو اعتقاده من تبني ومن -    9    
 .املشركني من أمثاله حكم له فإن= الشركية املعاين من ذلك حنو أو استقالال أو تدبريا

 جيهل أو كفر،  يف يقع أو عامل ، باهلل يشرك أن عادة وال عقال مننع فلسنا -    10    
 يف الصدق قدم هلم ومن واألئمة العلماء من أمم تكون أن مننع لكننا التوحيد،
 والتحقيق، والتدقيق والورع والتقوى وفهمه الشرع تعظيم من عنهم وُعرف اإلسالم،

 العوام يعرفه مبا جهلة  = نصوصه وتفسري فيه والتفقه الدين فهم يف املرجع وهم
 ذلك على ويتواطؤون النصوص، وقطعيات الشرع بدهيات من هو ومبا والبسطاء،
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 علم على بعضهم أن يقينا ونعلم وأمكنتهم، وأزمنتهم ومذاهبهم مشارهبم باختالف
 كابن  العلماء من ذلك يف شدد من بنصوص تام علم وعلى له، ونشر بالتوحيد كامل
 أدب وقلة ببرود يقال ثم وتقرير، هلا ونقل بل ودراية هلا فهم وعلى تيمية،

 !فسنعذره بالتوحيد جاهل: -تقدير أحسن على- أو ،مشرك إنه: واستخفاف

 من حرمات على واجلرأة بالعلماء، الظن وسوء التوفيق، وقلة العطن، ضيق من هذا بل
 .سبحانه إجالله من إجالهلم وجعل تعظيمهم اهلل أوجب

 فليبك= املتناقضات هذه بني عقله يف اجلمع واستطاع بذلك وسواسه نفسه أقنعته ومن
 .عليها وليخف نفسه، على

 عن والصبيان األغرار وينه ى السائغة، أو الصحيحة املعاين على األئمة كالم  محل فيتعني
 أو مشرك، الفالين اإلمام: بربود ليقال وأفهامهم، أدياهنم يف واخلوض عليهم االستطالة

 متجه مما ذلك وحنو والنصرانية، اإلسالم بني الفرق يعرف ال أو معذور، بالتوحيد جاهل
 .املستقيمة والفطر السليمة القلوب عنه وتنفر األمساع
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 إىل ونوجههم سبق كما  ننهاهم بل األلفاظ، هذه على العامة نقر أن ذلك معىن وليس
 .الالئحة واملعاين الواضحة، األلفاظ

 العلماء السادة حقوق وبني دينه، وتعظيم تعاىل اهلل حق بني جنمع كله  ذلك يف وحنن
 .اهلل إىل واهلداة ونقلته الدين محلة

 تفاصيل يف العلماء بعض عليها ي عتمد تقريرات هناك تكون أن مننع وال -    11    
 دقائق هناك وأن ال، أو اخلالف فيها بسوغ وقد غلط، هي أو مشكلة، الباب هذا

 للعامة يسمح وال احملققني، العلماء نظر إىل حتقيقها يف مردها الباب هذا يف ومضائق
 واالهتام والتسفيه بالتخطئة العلم أهل على والبغي واالستطالة فيها باخلوض وأشباههم

 .العظام بالتهم

 ومواضع حترر، مل ومذاهب قوية، وشبهات مشكلة، نصوص هناك وتبقى -    12    
 لذلك وأهلية وتثبتا وصربا ودراية فهما حتتاج وتقريرات حمتملة، ومستندات دقيقة،
 .اهلل أمام ذمته به تربأ حكما اإلنسان فيها ليحكم كله؛
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 وإشاعة فيه، الدخول على العامة وجترئة التكفري، يف والتساهل هذا -    13    
 ورمي املعلبة، والتهم الفارغة، واالدعاءات الدقيق، الباب هذا يف االستسهال

 العلماء عند املعروف سياقها عن املسائل هذه وفصل باألباطيل، والرتاث العلماء
 الذرائع من ذلك كل=  دقيقها يف واملبتدئني العامة وإدخال العلم مشاع من وجعلها

 .سدها جيب اليت
 .الشرك من العامة حنمي أن: فقط الذريعة فليست

 أن يعتقد كان  شخص خيرج فلن: وبدونه وبه هذا، كالمي  بعد حىت: أقول أنا بل
 .باألموات يستغيث= شرك االستغاثة

 أعراض يف خيوضون وأشباههم العامة سيظل: العاقل الوسطي التناول بدون ولكن
 بعضهم يطّرد أو املتناقضات، بني وجيمعون هبم، الظن ويسيؤون واألئمة، العلماء

 .والتنفري والتزهيد والتحذير باهلدم الرتاث على فيكر
 الغرية أن نفسه يف يدعي من ويدعيه نرفضه، الذي املتشنج السطحي التناول مبثل بل

 !واألعراض األموال واسُتحلت الدماء ُسفكت= مشاخيه وعلى عليه حكر التوحيد على
 !هذا؟ من أعظم تسد ذريعة فأي
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 حمتاجا ولست كثرية،  عندي اليت والتفاصيل اإلمجال، هو اآلن قلُته وما -    14    
 وتدقيق نظر بعد إال املسائل هذه يف تكلمت ما بل هبا، ودراية علم استئناف إىل

 النظر يف فلي الطويل، الزمن ذلك يف قضيت للحجج، وتقليب وتأمل حبث وطول
 منها املطبوع فيها؛ التصانيف يف نظرت ،(سنوات ثالث: )املسائل هذه يف

 !وعلما ديانة به أثق من فيها وباحثتُ  واملخطوط،
 القول على: السنوات الثالث قبل املسائل هذه تقرير يف كنتُ   أين: للجميع ومعلوم
 قد بل ونقوالهتم، حبججهم تامة دراية على كنت  وأين السلفيني، عند املشهور
: سنة عشرة مخس من أكثر منذ ذلك وبعض سنوات عشر من أكثر منذ شرحت

 وفتح التوحيد، وكتاب األربع، والقواعد الثالثة، واألصول الشبهات، كشف)
 وشرح والتدمرية، والحموية، والواسطية، الحميد، العزيز وتيسير المجيد،

 السلفيني، مشايخ كبار  شروح ومسعت ،(والسفارينية والعلو، والنونية، األصفهانية،
 وابن تيمية ابن وكتب املسندة العقائد كتب  من وجردت بيدي، منها كثريا  وفرغت بل

 .طويل مبنشور ألفردته مسيته لو ما واملعاصرين املتقدمني الوهابية وعلماء القيم،
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 وال مرجع عين غائبا وليس هذا، يف يقال مما بشيء -احلمد وهلل- جاهال فلست
 لدي بل أورده، إشكال عن هلم جواب   وال اليوم، أقرره ما خالف يقرر كتاب
 شهود هم أصدقاء الصفحة وعلى علي، يردّ  ممن كثري  عليه يطلع مل ما على اطالع

 كتب  ومطوالت دقائق على اطالعي وعرفوا ومسعوها دروسي حضروا ذلك، على
 .ومباحثهم القوم

 الشبهات عليه دخلت غر ال مليء، مطلع مخالفة= ذكرتُه فيما للقوم فمخالفيت
 .-وثوقياهتم يف خالفهم من كل  يف ذلك تصوير هلم حيلو كما-

 ألهنم وال فيهم، نكاية وال للسلفيني، مناكفة ذلك من شيئا أقول ولست -    15    
 !مين وحيذرون يشتمونين

 يل يشهدون مزكى، مشهورا، فيهم، مقدما القوم، يف رأسا كنت  إنين: مرارا قلت فقد
 عشر من أكثر من عليها أنبه كنت  وأخطاؤهم والديانة، والذكاء والفهم بالعلم

 بل شهرة، إىل حباجة فلست شىت، مناسبات يف ووضحته ذلك وحكيت سنوات،
 من مزيدا أردت ولو اليوم، فيه أنا ما ليس وأسباهبا دخلته، ما ليس الشهرة باب

 .الثمام طرف على مين كانت  فقد الشهرة



 االستغاثةو الحنابلة  الواحد  عبد محمد  الشيخ منشورات

 

 

 تكن مل فلم   سنوات، ثالث منذ أشده على ذلك فإن: والتحذير الشتم على كان  ولو
 !سنوات؟ ثالث منذ املناكفة تلك

 منه مينعين ال اهلل، حبول به وسأقوم غريي، به يقوم ال علي، متعينا أمرا رأيت ولكين
 ترتب ولو علي، بغيه وال مين، حتذيره وال عين، صد ه عنه يصدين وال أحد، خمالفة
 علم ونشر رأيته، حق اعتقاد عن ذلك مينعين فلن= مجيعا الناس خسارة ذلك على
 لدي ليس وأنه كثرية،  ملشاكل ذلك جراء من أتعرض أين اهلل ويعلم نشره، علي تعني
 لبعضه، بالفعل تعرضت بل له، أتعرض قد كثريا  بالء عين يدفع ما الدنيا أسباب من

 ويبتعد منها، مزيد جلب جهده يتحاشى اإلنسان جيعل ما االبتالء صور من وعندي
 السر ويعلم القصد، وراء من واهلل ذلك، يف حمتسب لكين ،(الدماغ يوجع) عما

 .وأخفى

 يوم خصيمه وأنا حسيببه، فاهلل= فعل ردة أو مناكفة ذلك أقول أنين إيل نسب ومن
  .القيامة
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 جاهل: أوال فهو(= علي الضغط واشتد اتزنقت) ألين اآلن ذلك أقول إنين: قال ومن
 يغري ممن يوما احلمد وهلل أكن ومل ،(دماغي) يعرف وال طباعي يعرف وال يعرفين ال يب

 قطعي أمر وهذا ألحد، هيبة أو أحد من خوف أو أحد خمالفة أو هجوم أو لضغط رأيه
 .حقيقية معرفة يب له من كل  ويعلمه نفسي، من أعلمه

 أول يف قلت الذي املقطع الناس فليسمع الشاهد، الواقع يكّذبه كذاب،  فهو :وثانيا
 بوضوح، رأيي ليسمعوا أوله، من ونصف ساعة مرور بعد وذلك سأضعه، إنين املنشور
 املشاكل هذه قبل وذلك وسأضعه، اآلسك يف جوايب من إليه املشار الرابط يف ولينظروا

 يف وليبحثوا يتغري، مل قويل أن بأنفسهم لريوا حصلت، اليت واهلوجة والتحذير كلها
 كاملتني،  سنتني مدار على متكرر وذلك البوصريي بردة عن جوايب عن اآلسك أرشيف

 !أيضا مين وحذر وقتها ُشتمت وقد فيها، شرك ال وأنه

 اهلجوم، علي يشتد عندما رأيي وأغري ضال) أين اآلن يتهمين من دخل شهر منذ بل
 مبنتهى يكلمين وكان الربدة، يف يناقشين دخل ،(الخضير) شحاتة حممود حممد وهو

 هو وكان عنها، الشرك أنفي وكنتُ ! قدوة وأنين بالعلم يل ويشهد واالحرتام األدب
 فكان( يقرأ ولم يعرف ال عما يتكلم غيره كعادة  ألنه) وخالفين عاد مث أوال، يوافقين
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 بأبيات أصحابه بعض أخربه مث صحيح، حممل هلا مشهورة أبيات على بناء للشرك نفيه
 !!منها اهلل إىل ليتربأ وتعليقاته املنشور نفس يف فعاد الشرك، منها فهموا منها أخرى

 بعده، وال قبله وال املنشور، يف ال فيها، قويل يتغري مل التعليقات مجيع يف فثابت أنا وأما
 .وأكثر سنتان له موجود وذلك عنه، سئلت كلما  علنا هذا وأقول

 مث بأدب، طويال وناقشته يل، مبجال أخرى منشورات يف يناقشين بعدها هو ودخل
 !قبيح بكل وينعتين مين حيذر هو وانقلب ضاال، انقلبت فجأة

 واستغاثة شركا رآه عما يقول رجع قوله، وتردد الطويل، النقاش بعد أنه: عجب ومن
 (!مطلوب الظن وإحسان التأول: )صرحية

 !مين وحذر بسببه وضللين أقوله، ما عني وهذا

 .العقل تثبيت اهلل واسألوا تعليقاته فاقرؤوا
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 وليد وال جديدا، ليس أقوله الذي ذلك أن على القطعية الواضحة الرباهني أن: والشاهد
 السمة هو الظن وسوء والبغي عزيز، اإلنصاف لكن موجودة،= وخصومات مناكفات
 وأما جفاء فيذهب الزبد فأما) خيتلفون، فيه كانوا  فيما عباده بني حيكم واهلل السائدة،

 (.األرض في فيمكث الناس ينفع ما

 وروية بطء من به وعدت ما على التفاصيل بيان يف وسأسري اجململ، البيان فهذا: وبعد
 .املستعان واهلل البيان، وكررت ذميت أبرأت فقد وروقان، وتأن

 


